
J OSÉ  MA N UEL  MEN DON ÇA

I N ESC  TEC

Indústria 4.0: Em portugal o futuro já
começou



Da PRODUÇÃO de conhecimento 
à inovação DE BASE CIENTÍFICA

I N VESTIGAÇÃ O E  DESEN VOL VI MENTO TECN OL ÓGICO

TRA N SFERÊNCIA  E  VA L ORI ZA ÇÃ O DE  TECN OL OGIA

FORMA ÇÃ O A VA N ÇA DA

CON SUL TORIA

PRÉ-I N CUBA ÇÃ O DE  EMPRESA S  DE  BA SE  TECN OL ÓGICA



Ambiente multidisciplinar com mais de 700 Investigadores,

300 doutorados em 13 centros de I&D organizados em 4 CLUSTERS

COMPUTAÇÃO GRÁFICA

SOFTWARE PARA SISTEMAS CRÍTICOS

PROCESSAMENTO DE BIG DATA

SEGURANÇA INFORMÁTICA

GESTÃO DE INFORMAÇÃO

COMPUTAÇÃO MÓVEL E VESTÍVEL

DATA MINING

COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

REDES DE COLABORAÇÃO EMPRESARIAL

GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

DESIGN E ENGENHARIA DE SERVIÇOS

OTIMIZAÇÃO E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

GESTÃO DE DESEMPENHO

ROBÓTICA INDUSTRIAL

GESTÃO DA INOVAÇÃO E DA TECNOLOGIA 

EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO

REDES DE COMUNICAÇÕES

ROBÓTICA

SENSORES ÓTICOS

SISTEMAS EM TEMPO REAL

APLICAÇÕES MÉDICAS

TECNOLOGIAS DE IMAGEM E VÍDEO

TECNOLOGIAS DA MÚSICA

INTEGRAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

FERRAMENTAS PARA PLANEAMENTO E OPERAÇÃO DE REDES

REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES

MOBILIDADE ELÉTRICA

SISTEMAS DE PREVISÃO

AVALIAÇÃO DA FIABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS

FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL

EXEMPLOS DE CONTRATOS DE I&D

INFORMÁTICA

INDÚSTRIA 

E  INOVAÇÃO

REDES DE 
SISTEMAS 

INTELIGENTES

ENERGIA

PORTO DE LEIXÕES

Sistema de informação para gestão portuária com 

base em informação georreferenciada.

KYAIA

Sistemas de logística interna e externa para pequenas 

séries, com identificação de produto com base em 

RFID. Melhoria da gestão das operações.

A.SILVA MATOS

Desenvolvimento de uma plataforma submarina para 

monitorização e exploração marinha.

EDP

Instalação de um contador inteligente que apoia um 

fluxo de informação bidirecional, permitindo uma maior 

eficácia ao nível da gestão operacional, técnica e 

comercial da rede de distribuição de energia elétrica.
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Investigação com relevância social e potencial impacto económico



O que é a Indústria 4.0?

Fonte: Deloitte



Desafios atuais da indústria transformadora

Complexidade do Produto

Número de variantes

Complexidade da 

cadeia de 

fornecimento



A que responde a Indústria 4.0?

Eficiência

• Minimização do 

consumo de energia e 

de recursos

• Simplificação de 

processos 

• Aumento da 

Produtividade

Tempo de Resposta

• Ciclos de inovação 

curtos

• Verificação virtual da 

conceção dos 

processos de fabrico 

• Novos serviços de valor 

acrescentado ao longo 

da vida do produto: 

reconfiguração, 

manutenção, 

atualização

• Integração de vários 

ciclos de vida: 

encomenda, produto, 

fábrica, tecnologia

Flexibilidade

• Produção em massa 

individualizada: 

produção de pequenas 

séries e produtos 

customizados

• Dar resposta à 

variabilidade dos 

mercados

• Recomposição dos 

sistemas de produção



Materialização da Indústria 4.0

Fonte: Deloitte



Um ecosistema de processos e tecnologias interligados

Smart Factories with Smart machines and Smart Materials to generate Smart Products and Services



Nível crescente de digitalização: alteração das qualificações

Roos, G. (2014). The constantly changing manufacturing context.

Chapter 1 in Advanced Manufacturing - Beyond The Production Line.

Committee for Economic Development of Australia (CEDA).

Hoje

Futuro



Relevância da Industria Transformadora Europeia

• A indústria transformadora emprega na Europa cerca de 31 milhões de pessoas

• É base fundamental para a competitividade e para a criação de emprego

• por cada emprego na indústria são gerados dois nos serviços

• É o mais importante sector para o comércio internacional da Europa  - 90% das exportações 
globais de mercadorias (quota de mercado mundial de +/-40%)

• Envolve atividades intensivas em I&D (é um motor da economia baseada no conhecimento -
80% da I&D do sector privado)

A liderança em tecnologias e sistemas de produção industriais é crucial para o futuro da 
economia europeia



Industria 4.0 em diversos países europeus

Na Alemanha (estratégia dupla): 

• Manter a liderança mundial no mercado das tecnologias de produção

• Criar e servir lead markets para os produtos e tecnologias CPS (Industria 4.0)

Industry 4.0 is one focus of our development activities



Iniciativas a nível global

USA Europe China Japan

"Renascimento da 
Indústria transformadora"
(Advanced Manufacturing):

• Criação de uma “Rede 
Nacional para a Inovação
na Produção"

• Centro de Investigação
“Digital Manufacturing 
and Design Innovation "

Manter Posição de 
liderança industrial:

• Industria é a espinha 
dorsal da Alemanha

• Industrie 4.0 como 
novo princípio 
orientador : Projetos 
para a Futura "Industrie 
4.0" e “Mundo dos 
Serviços Inteligentes"

Reforma da Política
Industrial e Programa
Fabrico Inteligente:

• Salários crescentes

• Foco na integração de 
TIs nos processos
Industriais

• Legislação para a 
Eficiência Energética

Foco no aumento das 
exportações:
• Indústria  transformadora 

gera cerca de 20% do PIB

• Apoio Estatal para apoiar 
as empresas 
exportadoras

• Entre os países com alta 
tecnologia e mais 
inovadores



Indústria 4.0: Nível de preparação

Fonte: Think Act, Roland Berger 2014

O Índice de Prontidão combina 

dois fatores:

 Excelência Industrial: 

sofisticação de processos de 

produção, grau de 

automação, prontidão da 

força de trabalho e inovação;

 Rede de valor: elevado valor 

acrescentado, abertura da 

indústria, rede de inovação e 

sofisticação da Internet



Evolução da Indústria 4.0



O Contexto Nacional

• A “Estratégia de fomento industrial 

para o crescimento e o emprego 

2014-2020: “promover a 

reindustrialização nacional, 

centrada na competitividade e na 

valorização da produção nacional, 

ao longo da cadeia de valor tendo 

como objetivo o reforço das 

exportações”.



Estratégia do governo: I4.0

• Apresentada no dia 30 de Janeiro de 2017, a Estratégia para a Indústria 4.0 é 

um conjunto de 60 medidas de iniciativa pública e privada

• Estima-se que terão impacto sobre mais de 50.000 empresas a operar em 

Portugal e, numa fase inicial, permitirão requalificar e formar em 

competências digitais mais de 20.000 trabalhadores.

• Para preparar as empresas portuguesas para a Industria 4.0, o Governo envolveu 

mais de 200 entidades e empresas, contando com as maiores empresas dos 

seus sectores, PME e startups que dominam e estão a desenvolver soluções 

tecnológicas avançadas:

• Agro-indústria (produção, transformação, transporte e armazenamento)

• Retalho (Distribuição, e-Commerce, Têxtil, Calçado, etc.)

• Turismo

• Automóvel (Moldes, Plásticos, Maquinaria, Robótica, Electrónica, etc.)



Estratégia do governo: I4.0

• Empresas multinacionais, como a Altice-PT, a Bosch, a Deloitte, a Google, a 
Huawei, a Microsoft, a Siemens ou a Volkswagen, contribuiram também no 
delinear de uma estratégia nacional para a indústria.

• Exemplos de medidas:

• capacitar, até 2020, mais 20 mil pessoas em TIC face aos atuais níveis de 
formação, para fazer face à carência de técnicos especializados nesta área 
através da reconversão profissional, criando novas oportunidades de 
inserção profissional através da obtenção de novas competências

• promoção e apoio na criação de infraestruturas físicas com equipamento 
tecnológico que recriem ambientes empresariais i4.0, com vista à 
capacitação do capital humano: Learning Factories

• primeiros projetos piloto com forte envolvimento empresarial com a 
Adira, a Bosch, a PSA Mangualde ou com sectores exportadores 
relevantes, como o calçado ou o turismo

• incubação e aceleração de “Start-ups i4.0”



SmartObjects4Manufacturing: máquinas inteligentes para a indústria 

da cortiça

• Acesso local para 

acesso a informação e 

assistência técnica

• Geração de alarmes (early-

warnings)

• Monitorização da condição

• Criação e 

configuração de 

regras

CLoud

platform

Smart Object

Midlleware

Colaboração com Azevedos Indústria
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Análise detalhada e preditiva de sistemas de produção

Resultados

Modelo de simulação do sistema produtivo (digital twin)

Processo robusto de tomada de decisão em ambientes 

dinâmicos e multivariáveis (cenários “what-if “)

Problema

Otimizar o layout do sistema 

de produção

Otimizar a utilização dos 

recursos envolvidos

Aumentar a eficiência global, 

avaliar  e reduzir custos

Desafios e  Objetivos

Como produzir com eficiência e 

eficácia centenas de produtos?

Qual o Layout ótimo para 

determinado mix de produtos ?

Duplicar a capacidade 

produtiva



One-step-production system

Integração de todas as operações de produção de calçado
desde o corte ao fabrico em apenas uma sequência de
produção (um passo) :

• Maior variedade de produtos (até 4 sistemas de
fabrico diferentes em simultâneo)

• Lotes de produção mais pequenos (par a par)
• Maior flexibilidade
• Redução do trabalho em curso de fabrico
• Redução do tempo de resposta

Aumento da produtividade para pequenas séries > 20%

Colaboração com Kyaia, CTCP, Flowmat
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SmartSL 4.0 – Smart Stiching Logistics



Shoe-ID

Colaboração com Kyaia, Foreva, CTCP, Creative Systems
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Resposta rápida a tendências e preferências

dos consumidores para artigos de moda,

através da análise da interação e sensorização de

lojas e desenvolvimento de novos materiais, calçado

e tecnologias

Recomendação georreferenciada

LojaProdução

Localização do Artigo Localização do Cliente

Clientes SoZé – Produtos DKODE

Compra assistida

Venda assistida

FASCOM - Fashion Cognizant Manufacturing
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Programação de manipuladores por 

demonstração em células flexíveis

• Investigação financiada

(QREN)

=> Investigação contratual

• => Transferência de 

tecnologia

(1 spin-off)

• 2 PhD concluídos
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Melhoria do desempenho do Picking

num armazém de um retalhista 

especializado 

Business Problem

 Macro-layout: How to size and

organize the different areas of the

warehouse?

 Micro-layout: How to Assign storage 

positions to improve productivity?

 Is it possible to reduce the nº of 

pickers?

 How can the planning process be 

simplified?

Business Results

 By applying an innovative Simulation-Optimization-

Simulation (SOS) approach it was possible to predict and 

to improve drastically the warehouse operation



MUITO OBRIGADO
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