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1ª Benchmarking Tour: BOSCH TERMOTECNOLOGIA, em AVEIRO 
 
O projeto EMPRESAS 4.0, promovido pela NERLEI, visa apoiar e potenciar o processo de 
preparação das PME para os desafios da Indústria 4.0, através de um reforço das suas 
capacidades de organização e gestão. 
 
A ação Benchmaking Tour tem como objetivo a “partilha de boas práticas entre empresas e 
sensibilizar as PME para os desafios futuros através da promoção de visitas a três empresas 
modelo”. 
 
O que vai acontecer? 
 
Um grupo restrito de PME vai ter a possibilidade de visitar, no próximo dia 24 de junho de 
2021, a emblemática fábrica da BOSCH Termotecnologia, em AVEIRO, e conhecer o Centro de 
Engenharia e o Centro Europeu de Consultoria (ver apresentação em anexo). 
 
Os participantes selecionados (um máximo de 20 pessoas) terão oportunidade de conhecer a 
abordagem da BOSCH Termotecnologia aos desafios da Indústria 4.0, conhecer a equipa, 
participar numa sessão de perguntas e respostas e ver a funcionar três casos concretos da 
sua aplicação na gestão e no “chão-de-fábrica”. 
 
Qual é o programa da visita no dia 24 de junho? 
 
09:45 - Check-in, com teste COVID-19 negativo 
10:45 - Boas-vindas e Apresentação Institucional BOSCH 
11:45 - Indústria 4.0 (Equipa e Projetos. Casos práticos de aplicação. Perguntas & Respostas) 
12:45 – Almoço e networking 
14:00 - Visita à Fábrica (Três "use cases" da Indústria 4.0) 
 - COBOT - IA e Machine Learning para identificação do produto 
 - DIGITAL TWIN - Prensa digitalizada com manutenção preditiva 
 - Manufacturing Execution System e ligação aos KPI 
15:45 - Centro de Engenharia e Centro Europeu de Consultoria 
16:20 - Resumo da visita 
16:30 - Fim da visita  
 
E a COVID-19? 
 
Só podem entrar na empresa os participantes que apresentem um teste COVID-19 negativo, 
realizado com a antecedência máxima de 48 horas. Quem não tiver o teste, poderá proceder 
à sua realização no momento de check-in.  
Devido às regras sanitárias em curso, as pessoas com teste COVID-19 positivo não poderão 
aceder às instalações da empresa, devendo, em sequência, proceder de acordo com as 
recomendações de saúde pública da DGS. 
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Quem pode participar? 
 
Representantes de micro, pequenas ou médias empresas interessadas na temática da 
Indústria 4.0. 
Por razões operacionais e de segurança o número máximo de participantes está limitado a 20 
pessoas, podendo cada empresa inscrever no máximo duas. 
 
Como se faz a inscrição? 
 
Se está interessado em saber, a sério, o que é Indústria 4.0 e como pode ganhar vantagens 
competitivas no seu negócio, inscreva-se aqui ou através do seguinte QR Code: 
 

  
 
As inscrições estão abertas até ao dia 14 de junho e são limitadas a 20 pessoas. 
 
Quais são os critérios de seleção? 
 
Os participantes serão selecionados em função dos seguintes critérios: 
 
#1- PME que tenham em curso ou previstos investimentos na área da indústria 4.0; 
#2- Ordem de inscrição; 
#3- Maximização da oportunidade de participação do maior número possível de empresas, 
prevalece em relação à possibilidade de inclusão da 2ª pessoa; 
#4- Participação complementar noutras ações do Projeto “empresas 4.0”. 
 
Caso o número de inscritos supere o limite máximo, a eventualidade de inclusão da 2ª pessoa, 
de uma mesma empresa, ficará condicionada à disponibilidade de lugares. 
 
Quando se sabe quem foi selecionado? 
 
Entre os dias 15 e 17 de junho os participantes selecionados serão contactados por email, ou 
telefone confirmando a sua inscrição na visita de Benchmarking Tour. 
 
Mais informações contacte-nos: NERLEI – 244 890 200 / apoiotecnico@nerlei.pt  

https://empresas40.pt/eventos/1a-benchmarking-tour-bosch-termotecnologia/
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