
 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

        Resultados e Impacto do Projeto 
 
O Projeto OpenTech.INOV pretende contribuir 
decisivamente para fomentar e apoiar o 
desenvolvimento de processos de inovação nas 
empresas da Região, através da elucidação, 
difusão de determinados conceitos, tecnologias e 
ferramentas no sentido de simplificar e agilizar a 
gestão do processo de inovação, incitando ao 
aumento da competitividade e sustentabilidade 
das empresas do setor metalúrgico e 
metalomecânico da Região. 

         Objetivos do projeto 
 
O presente projeto visa o aproveitamento e difusão de 
competências internas, tendo como principal objetivo a 
transferência de conhecimento científico e tecnológico 
dirigido às PME´s, associado a determinadas 
ferramentas de engenharia disponíveis em open-source 
(Software de Computer Assisted Design (CAD) e 
Computer Aided Engineering (CAE)) associados a 
ambientes de High Performance Computing (HPC), bem 
como ligações ao conceito de Open Innovation, no 
intuito de estimular a introdução de melhorias nos 
processos de negócio, o desenvolvimento de novos 
produtos, melhoramento dos já existentes e adoção de 
novos procedimentos de I&D+i, contribuindo desta 
forma para uma convergência das empresas nacionais à 
digitalização da Indústria e o alinhamento com a 
iniciativa Industria 4.0. 
 

        Atividades a desenvolver 
 
As ações e instrumentos de 
disseminação/comunicação dos objetivos do projeto, 
bem como dos resultados do mesmo, 
consubstanciam-se, principalmente, em:. 
 
 Organização de Seminários;  
 Participação em Conferências/Seminários com 

referees e reconhecidas pela Comunidade 
Cientifica, com o objetivo de divulgar os 
resultados alcançados com o projeto; 

 Publicações em revistas, livros de abstracts 
Nacionais e Internacionais, com vista a introduzir 
uma abordagem diversificada relativamente às 
funcionalidades, potencialidades e valor 
acrescentado, com elevada permeabilidade em 
empresas do setor, fomentando a introdução de 
melhorias ao nível dos produtos/processos; 

 Publicação de flyers e material diverso com 
informação técnicocientífica. 
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