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Performance dos Países Europeus na Inovação

27 indicadores de performance
• Condições do framework
• Investimentos
• Atividades de Inovação
• Impactos



Performance dos Países Europeus na Inovação

Innovation Leaders

Strong Innovators

Moderate Innovators

Modest Innovators



CONTEXTO ATUAL EM PORTUGAL



Atuais Circunstâncias

• Contexto de transição para uma economia 
digital

• Stakeholders procuram/exigem uma nova 
experiência

• Imersão de novas tecnologias e alteração de 
processos











PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO



ESTRUTURAÇÃO DA INOVAÇÃO



Posicionamento : Intelligent & 

innovation broker

▪ Ligar a procura e a oferta, 

▪ Ajudar a formar a procura latente por 
serviços digitais 

▪ Qualificar a oferta de tecnologias e 
serviços digitais avançados face às falhas 
de mercado e os objectivos estratégicos 
do Programa i4.0

DIH

Fornecedores 

Tecnológicos

Centros de 

Interface 

Tecnológico

PMEs e 

MIDCAPS

Grandes 

Empresas

Procura

Oferta

Abordagem

Caracterização da Procura

Segmentação da 
Oferta e da Procura

Scale-up Internacionalização

Activos já disponíveis

▪ Qualificação exaustiva da oferta de 
serviços para a transformação digital

▪ Segmentação da procura de acordo 
com a maturidade digital

▪ “Matching” entre procura e oferta e 
adequando maturidade dos players
com Technology Readiness Level
(TRL)  da oferta

▪ Promover a massificação da 
transição digital e melhores 
práticas associadas 

▪ Alavancar parcerias com: 
Associações empresariais, 
Instituições de I&D e entidades 
privadas

▪ Distribuição dos instrumentos 
criados no âmbito do Programa a 
todo o tecido empresarial 

▪ Articulação com as políticas 
públicas Europeias

▪ Alinhamento dos programas 
nacionais para a digitalização da 
indústria europeia (Modelo 
Industria 4.0 Europa)

▪ Adoção e transmissão de 
melhores práticas e standards

▪ Articulação com Rede de 
associações empresariais 
europeias e DIH Europeus

45%

29%

26%

Mid-tier

Lagging

Leading

ABORDAGEM COTEC  
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Indústria 4.0 e Projeto Plataforma Portugal i4.0

Finais do séc. XVIII

Início do séc. XX

Anos 70

Actualidade

INDÚSTRIA 1.0

Transformação digital, com o 

desenvolvimento de tecnologias 

ciber-físicas que permitem 

mudanças disruptivas nos modelos 

de produção e negócio

Utilização de electricidade e criação 

de linhas de montagem

Desenvolvimentos tecnológicos que 

permitem produção automatizada

Produção mecânica baseada em 

vapor de água

INDÚSTRIA 4.0

INDÚSTRIA 2.0

INDÚSTRIA 3.0

Registo digital: 

Compilação de 

sinais e dados do 

mundo físico para 

criar um registo 

digital da operação 

física

1

Analisar e visualizar : 

Os equipamentos 

comunicam entre eles e 

partilham informação, 

permitindo a utilização de 

ferramentas de advanced

analytics, assim como a 

visualização de dados em 

tempo-real de diferentes 

fontes para obter insights

Gerar movimento: 

Aplicação de 

algoritmos e 

automação para 

traduzir as decisões e 

acções do mundo 

digital para a 

concretização de 

acções e mudanças no 

mundo físico

3

FÍSICO

Internet of 

Things

Sensores Wearables Realidade 

aumentada

Agregação de 

sinais 

Optimização e 

previsão

Real-time 

analytics

Inteligência 

Artificial

Manufatura 

aditiva Materiais 

avançados
Robôs 

autónomos

Simulação e 

Design Digital

DIGITAL

2
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Estrutura do modelo de avaliação de maturidade i4.0

Modelo de avaliação de maturidade i4.0 (THEIA)

FACILITADORES

ESTRATÉGIA

DEFINIÇÃO

PREPARAÇÃO

EXECUÇÃO

OPERAÇÕES OFERTA COMERCIAL CLIENTES
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Metodologia de facilitação para construção do roadmap de transformação

DIAGNÓSTICO CONJUNTO E IDENTIFICAÇÃO DE INICIATIVAS PRIORIZAÇÃO DE INICIATIVAS CALENDARIZAÇÃO DE INICIATIVAS

As sessões de facilitação realizadas nas empresas têm por objectivo a apresentação e preenchimento do modelo de avaliação de maturidade e a facilitação da construção de um 

roadmap de transformação adequado às mesmas.

A participação nesta sessão representa, para a empresa, uma oportunidade ímpar de trabalhar em conjunto com um especialista no diagnóstico e reflexão do seu nível de 

maturidade no âmbito da indústria 4.0, e de construir, de forma estruturada, um roadmap de transformação que reflicta as ambições da empresa nesse sentido. 

Para a COTEC, como entidade promotora da iniciativa Portugal Indústria 4.0, estas sessões são um veículo de sensibilização das empresas para as temáticas da indústria 4.0 que  

permitem também a recolha de informação sobre o estado de maturidade do tecido empresarial português. No âmbito do modelo Theia (modelo de avaliação de maturidade i4.0) 

em desenvolvimento, estas sessões servirão, ainda, para fortalecer o modelo e a metodologia de construção de roadmaps de transformação.

ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 3 EXERCÍCIOS PRÁTICOS: 

FACILITAR A TRANSIÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DO AUTODIAGNÓSTICO E A DEFINIÇÃO DE UM PLANO DE ACÇÃO CONSIDERANDO

AS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PELA PRÓPRIA EMPRESA NUM EXERCÍCIO CONJUNTO DE DIAGNÓSTICO E CO-CRIAÇÃO



Obrigado
Sede: 

Edifício Porto INOVA

Rua Eng.º Ferreira Dias, n.º 728, Sala 1.05

4100-246 Porto, Portugal

Delegação: 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 19 -12.º Esquerdo

1070 -100 Lisboa, Portugal 

Contactos:

Telefone: +351 960 346 791

Email: guilherme.santos@cotec.pt

https://tools.cotec.pt

https://theia.cotec.pt

https://thrust.cotec.pt

https://www.innovationscoring.pt
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