
 
 
 
 

 
 

A Desmaterialização de Processos e Incorporação Tecnológica nos 

Modelos de Negócio foi o tema do 4º roadshow que encerrou o Metal 

Innovation  

 

O último roadshow do METAL4FUTURE decorreu no passado dia 13 de julho, em Oliveira de 

Azeméis, com foco no tema Desmaterialização de Processos e Incorporação Tecnológica nos 

Modelos de Negócio, encerrando, assim, a atividade Metal Innovation.  

Este workshop contou com vários participantes, entre os quais representantes de empresas 
como Valinox - Indústrias Metalomecânicas SA, Ferneto SA, Decordecal SA, Jaexiste Lda 

(Cybore), Molag - Indústria de Molas Técnicas Lda, Improved solutions portugal Lda, Greengray 

Steel Construction, Lda. 

 

Pedro Campos, atual diretor da área de Business Consulting na Devoteam Portugal e Antony 

Sobreira, Lead Business Consultant na Devoteam Portugal, foram os experientes escolhidos para 

desenvolverem qual o melhor caminho e opções a tomar na desmaterialização dos processos da 

empresa, aprofundar o conhecimento da Indústria 4.0 e possível implementação, aplicada à 

realidade de cada projeto e dos seus objetivos, através de um enquadramento real e partilha de 

informações e ideias que se mostraram essenciais para o desenvolvimento do tema. 

Para além destes tópicos, foram também abordados com profundidade a desmaterialização 

como fator de competitividade, tendências de mercado na digitalização de processos, principais 

tecnologias utilizadas, apresentação de casos de sucesso e análise da sua visão e metodologia, 

seguido da elaboração de um caso prático e averiguação de um Business Case High Level. 

Após o encerramento do Metal Competitiveness, o METAL4FUTURE promete continuar com 

mais 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 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 
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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. 


