
 
 
 
 

 
 

 

 

O SEGUNDO WORKSHOP DO METAL4FUTURE CONTOU COM A 

PARTICIPAÇÃO DE VÁRIAS EMPRESAS E FOCOU-SE NO TEMA 

ECONOMIA CIRCULAR    

 

O segundo workshop do novo projeto do INFORMESP decorreu no passado dia 21 de junho, no 

Auditório da Câmara Municipal de Águeda, e contou com a participação de várias empresas.  

Desta vez, o tema debruçou-se sobre a Economia Circular, apresentado por Pedro Santos, orador 

com mais de 20 anos de experiência profissional nas áreas do ambiente e energia.  

No decorrer deste segundo roadshow, os participantes tiveram oportunidade de aprofundar 

várias temáticas relacionadas com Economia Circular e os grandes desafios associados, mas, 

também, permitiu troca de experiências e networking, importante para o crescimento e 

desenvolvimento das empresas e empresários presentes. Este evento serviu ainda para dar a 

conhecer bons exemplos de ações que as empresas do setor da metalurgia e metalomecânica 

podem implementar neste âmbito, tendo sido, também, abordados os programas de 

investimento existentes e aplicáveis a cada realidade.  

Para além destes workshops, o METAL4FUTURE terá, ainda, outras ações como encontros de 

NETWORKING, INDUSTRY MEETINGS, OPEN DAYS e TALKS para ajudar ao estabelecimento de 

contactos e partilha de informação privilegiada e alternativas de financiamento das PME. O final 

do projeto será marcado pelo METAL SIMPOSIUM, um evento de maior dimensão que vai 

agregar as atividades mais relevantes de todas estas ações e onde serão apresentados os 

resultados do projeto.       

O terceiro roadshow, sobre a Servitização e a Indústria 4.0, está previsto para o dia 7 de julho 

e irá decorrer no Auditório da AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de 

Aveiro, com visita aos laboratórios do INEGI Porto - Instituto de Ciência e Inovação em 

Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, para apresentação de casos práticos e projetos 

de indústria 4.0. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do formulário disponível nas 

redes sociais do projeto.  

O projeto Metal4Future é promovido pelo INFORMESP e cofinanciado pelo Compete 2020, 

Portugal 2020 e União Europeia.  

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Para mais informações contactar: 

Beatriz Carvalheira | beatrizcarvalheira@nomore.pt | (351) 225 100 752 

Juliana Duque | julianaduque@nomore.pt | (351) 927 508 927 

 

Sobre o METAL4FUTURE 

O projeto METAL4FUTURE tem como objetivo sensibilizar e munir de ferramentas as PME da 

metalurgia e metalomecânica, para a transformação digital, bem como dar resposta aos desafios 

ambientais e climáticos, e a outros fatores críticos de competitividade do referido setor. É 

financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização, no montante de 477.887,60 €, dos quais 406.204,46€ são provenientes do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 

Sobre o INFORMESP 

Desde a sua criação, o INFORMESP tem vindo a proporcionar um acompanhamento contínuo 

junto dos seus associados, o que tem permitido auscultar e conhecer as suas necessidades. 

Desta forma, existe um conhecimento aprofundado das realidades empresariais e das suas 

necessidades, fragilidades e oportunidades de melhoria, o que tem permitido um apoio na 

definição de estratégias para as melhores soluções que visem alavancar o crescimento dos seus 

negócios, tornando-as PME mais competitivas. O âmbito de atuação do INFORMESP abrange o 

tecido empresarial da região do Distrito de Aveiro, com maior ênfase para o setor da indústria 

transformadora, com destaque particular para o setor da metalurgia e metalomecânica. 
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