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        Síntese do projeto 
 

Acelerar a transformação digital nas empresas e introduzir/melhorar procedimentos que permitam incrementar a qualidade e 

inovação dos produtos e/ou serviços, por via da disponibilização de conhecimento e ferramentas de apoio, no sentido de dotar 

as empresas do mindset, know-how e ferramentas necessárias para adaptar o seu modus operandi à era digital.  

        Atividades a desenvolver 
 

 

1. Diagnóstico Digital: no seguimento da disponibilização de um questionário para preenchimento online 

(QUESTIONÁRIOINDigital4.0), tendo como objetivo avaliar a maturidade digital da indústria do setor Metalúrgico e 

Metalomecânico, e após análise das respostas rececionadas, será preparado um documento onde serão apresentadas as 

principais conlcusões, o qual estará disponível para consulta na webpage do projeto. 

 
2. CATIM Digital: Adaptação e introdução de ferramentas digitais de suporte aos processos do CATIM. Estes resultados serão, 

por sua vez, apresentados nas sessões a realizar no âmbito do projeto, enquanto caso de estudo, ou exemplo de adaptações 

que permitem aproximar as entidades da nova era digital. 

 
3. Guia Digital: desenvolvimento de uma Plataforma Digital, a qual agregará informação diversa e crucial para as empresas que 

pretendam enveredar pelo caminho do Digital. Esta Plataforma compreenderá o diagnóstico digital (referido no ponto 1), o 

documento técnico designado “Aceleradores da i4.0”, Casos de Sucesso & Boas Práticas,  bem como os estudos realizados 

(conteúdos cinetíficos) no âmbito deste projeto. 

 
4. Ações de Transferência de Conhecimento: partilha de conhecimento através da realização de Seminários, Workshops e 

OpenDays. 

 
5. Publicação de artigos com conteúdos diversos relacionados com a temática do presente projeto. 

 
6. Fórum INDigital4.0: visa estimular a troca de experiencias, bem como identificar e compreender as oportunidades e 

barreiras  que se colocam às empresas numa nova era digital. 

 
7. Webpage do Projeto: Visa disseminar amplamente todos os resultados do projeto e incorporar todas as ferramentas 

suprarreferidas. 
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