
 

 

 

 

A última Open House da Innovation Metal Open Company vai decorrer a 

7 de dezembro na OLI – Sistemas Sanitários, S.A. 

A OLI - Sistemas Sanitários, S.A será a terceira e última empresa a abrir portas à atividade 

METAL MATCH do projeto Metal4Future, das 9h às 11h30 no dia 7 de dezembro. 

 

Na manhã de 7 de dezembro, das 9h às 11h30, conclui-se a ação INNOVATION METAL OPEN 

COMPANY do projeto Metal4Future, com a terceira Open House nas instalações da empresa 

anfitriã OLI – Sistemas Sanitários, S.A. 

As Open Houses têm como principal objetivo induzir e fomentar a criação de parcerias e 

práticas de cooperação e coopetição, através da elaboração de clubes de fornecedores e/ou 

à integração e participação de empresas, sobretudo PME, nesses precisos clubes. 

Pretendendo-se promover a cooperação e assegurar, por esta via, melhores condições de 

acesso a mercados, tecnologias e competências. 

A OLI – Sistemas Sanitários, S.A. irá abrir as portas do seu negócio, falar um pouco da sua 

história e fundamentos, tudo com foco nas temáticas de fornecimento e critérios, de 

processos e das certificações necessárias para que uma empresa portuguesa se possa 

constituir como fornecedora de grandes empresas em Portugal e nas suas operações 

internacionais. 

A Open House iniciar-se-á com a receção dos participantes por parte de um elemento da OLI 

que fará a apresentação da empresa e do seu negócio. De seguida, cada empresa visitante 

também terá oportunidade de se apresentar e participar numa sessão de perguntas e 

respostas. Por fim, será feita uma visita guiada às instalações da OLI – Sistemas Sanitários, 

S.A. onde os visitantes poderão conhecer mais espaços e trabalhadores que lhes explicarão 

as dinâmicas e processos implementados. 



 

 

A METAL MATCH inclui 5 grandes ações – Talks – Innovation Metal Open Company – Metal 

Networking – Industry Meetings 4.0 e Metal Simposium - que têm como principal objetivo 

sensibilizar a colaboração e parceria ativa entre empresas de vários setores de atividade através 

de uma rede de networking e partilha de experiências.  

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

Portugal 2020 e União Europeia. 

 

Para mais informações contactar: 

Sara Inês Graça | comunicacao@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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