BENEFICIE UTILIZANDO A
APP GRATUITA 4ZEROPLAST
1. FERRAMENTA GRATUITA de formação sobre os
desafios da indústria 4.0 aplicada ao setor de plásticos.
2. FÁCIL e INTUITIVA.
3. AUTO-UTILIZAÇÃO: Pode usá-la em qualquer
lugar e a qualquer momento.
4. CONEXÃO COM A PLATAFORMA DE FORMAÇÃO: permite ao utilizador obter a informação
necessária para completar a autoavaliação.
5. FERRAMENTA DE AUTOAVALIAÇÃO: garante a
confidencialidade personalizando o feedback do
utilizador.

CONSÓRCIO DO PROJETO
NUNSYS (Espanha)
Associação Valenciana de Emresarios de plásticos
AVEP (Espanha)
Consórcio de Promoção da Cultura Plástica
PROPLAST (Itália)
POLITECNICO DE MILÃO (Itália)
Associação Pool-Net-Portuguese Tooling & Plastics Network
POOL-NET (Portugal)
Centro Tecnológico da Indústria dos Moldes,
Ferramentas especiais e Plásticos - CENTIMFE (Portugal)

6. RELATÓRIO HAPI 4.0: guia de suporte na definição
da estratégia da empresa para a indústria 4.0.

www.avep.es

www.nunsys.com

www.proplast.it

www.polimi.it

Desenvolvimento de um
programa de formação para
melhorar a adaptação dos
modelos de negócio das PME
para a indústria 4.0

Cofinanciado pelo
programa Erasmus +
da União Europeia
www.toolingportugal.com

www.centimfe.com

DURAÇÃO: 01/Nov/2018 a 31/Out/2020

"O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação
não constitui um endosso dos conteúdos que refletem as opiniões
apenas dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por
qualquer uso que possa ser feito da informação aí contida."

PASSO 1
INICIE A PARTIR DA APP
Este é o primeiro passo para aprender como
aplicar os conceitos da Indústria 4.0 à indústria de plásticos: descarregue a app gratuita
e após o registo, um vídeo introdutório irá
informá-lo sobre o processo de aprendizagem. Será guiado através de um processo de
3 passos para definição da melhor estratégia
visando inovação digital inteligente na sua
empresa.

PASSO 2
MELHORE O SEU CONHECIMENTO
Dependendo do seu nível de conhecimento,
a app oferece-lhe uma linha de aprendizagem personalizada que abrange diferentes
tópicos como:
• Impacto da I4.0 nas PME de plásticos
(Financeiro/Gestão; Operacional; Mercado; RH/Competências).
• Bases da I4.0 (Transformação Digital,
Virtualização, Fabrico Aditivo, Robôs).

PASSO 3
AVALIE A SUA EMPRESA
Nesta etapa, será avaliado a situação atual e
potencial da sua empresa para o Processo de
decisão relativamente à indústria 4.0. Isto
permitirá apoiar o utilizador para priorizar e
orientar decisões estratégicas tomando vantagem de tecnologias facilitadoras e de conhecimento organizacional avançado da
Indústria 4.0.

Website do projeto:

www.4zeroplast.eu

• Estratégia de Gestão da inovação (Modelos de Negócio, Diagnóstico Estratégico, Indicadores KPI, Planeamento e
inovação estratégica).

PASSO 4
OBTENHA O SEU RELATÓRIO
Relatório personalizado, com base nas suas
respostas (na etapa 3), para apoiar a empresa
na definição da estratégia para indústria 4.0.

Moodle - formaçao

www.elearning.4zeroplast.eu

