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Open Day na Fraunhofer Portugal leva empresas ao
universo das novas tecnologias de informação e
comunicação
A Fraunhofer Portugal, unidade de investigação fundada pelo Instituto Fraunhofer, a
maior organização de investigação aplicada na Europa, vai realizar um Open Day na próxima terça-feira, dia 19, dirigido a empresas e profissionais da Indústria 4.0, nas suas instalações, no Porto.
"Applied R&D in Industry 4.0" é o tema do Open Day, onde a Fraunhofer Portugal irá
dar a conhecer aos visitantes as suas competências em várias áreas da Tecnologia de Informação e Comunicação com aplicabilidade na indústria, bem como as diferentes formas de colaboração da instituição com as empresas.
A agenda conta com os testemunhos de três empresas de referência em diferentes setores da indústria no que diz respeito aos maiores desafios que antecipam no contexto da
Indústria 4.0, a curto e médio prazo. Estes desafios podem incluir, por exemplo, a necessidade de encontrar novas formas de capturar e tirar partido da vasta informação produzida nos processos produtivos, com vista à sua otimização.
Este Open Day irá ainda contar com a demonstração de várias tecnologias com aplicabilidade na indústria 4.0 desenvolvidas no centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS, num espaço que constituirá uma plataforma de interação entre as empresas e investigadores do Fraunhofer Portugal AICOS.
A participação no Open Day é livre, embora com lugares limitados, carecendo apenas de
uma inscrição online.
O evento realiza-se no âmbito do Collective Transfer, projeto cofinanciado pelo Norte
2020, Portugal 2020 e União Europeia (FEDER).
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