Designação do projeto | Futuro é Hoje - i4.0 e Sustentabilidade das Empresas Familiares
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-037637
Objetivo principal | Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária | AEPVZ - Associação Empresarial da Póvoa de Varzim
Data de aprovação | 31-03-2021
Data de início |01-07-2021
Data de conclusão | 31-12-2022
Custo total elegível | 220.892,95 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 187.759,01 €
Objetivos, atividades e resultados |
Este projeto visa dotar as Empresas Familiares da região da Póvoa de Varzim da informação,
conhecimento, competências e ferramentas que contribuam para o reforço da sua
produtividade e capacidade de criação de valor e, como tal, incrementem a sua
competitividade e capacidade de resposta perante o mercado, tanto nacional como
internacional.
Assim, as atividades preconizadas neste projeto são:
1.
2.
3.
4.

Estudos e informação: a indústria 4.0 na região da póvoa de varzim
Plano de intervenção e de sensibilização
Ciclo de conferências e workshops
Acompanhamento e avaliação de resultados

São objetivos do projeto:
-

Conhecer o Estado da Arte da i4.0 e sustentabilidade empresarial para as EF da região
da Póvoa de Varzim;

-

Identificar as competências essenciais que permitam responder aos desafios da
Indústria 4.0;

-

Produzir informação que auxilie as empresas familiares na definição do seu
posicionamento e de uma estratégia de implementação dos princípios da Indústria 4.0;

-

Reconhecer e difundir as melhores práticas na implementação da Indústria 4.0 de
forma impulsionar as PME para a definição das suas opções estratégicas;

-

Sensibilizar as empresas familiares da região para a necessidade e importância da
inovação, transformação digital e sustentabilidade empresarial nas suas empresas,
provocando mudanças disruptivas nos modelos de produção e de negócio;

-

Fomentar o crescimento sustentado e competitivo das EF da região da Póvoa de
Varzim.

