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O futuro das fábricas como as conhecemos vai ser debatido no Porto
 
As tecnologias digitais têm um papel determinante em vários sectores e a indústria não é exceção.
Estima-se que as chamadas "fábricas do futuro" possam vir a gerar cerca de 6 milhões de empregos
na Europa.
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O tema vai ser discutido no evento "A Fábrica do Futuro: que caminho para a indústria no século
XXI?", que acontece na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, esta quinta-feira, dia 20 de outubro, a
partir das 10h00.
 
Organizado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência - INESC
TEC, o encontro vai contar com o testemunho de responsáveis alemães e britânicos, na partilha das
experiências daqueles países no uso das tecnologias digitais para promover a reindustrialização e,
também, aproximar indústria e universidades.
 
"A Europa tem de trazer para a ribalta a economia real e isto assenta muito na indústria e no conceito
das fábricas do futuro. Espera-se que daqui a 10/20 anos tenhamos realidades completamente
distintas das de hoje, mas para isso precisamos de desenvolver produtos eficientes e a melhor forma
de o fazermos é através das chamadas fábricas inteligentes", refere num comunicado enviado à
redações Américo Azevedo, diretor científico do FABTEC, um laboratório lançado por um consórcio
constituído pelo INESC TEC, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e o INEGI e
que tem como objetivo apresentar soluções inovadoras às empresas através da sua experimentação
numa learning-factory.
 
"Em Portugal a economia ainda não é suficientemente competitiva e abre-se agora uma oportunidade
única de transformação. É nisso que temos que trabalhar intensamente, até porque o que está a
acontecer é uma revolução industrial", acrescenta.
 
Pode encontrar o programa deste debate, assim como informação adicional sobre o tema no site do
Fórum do Outono do INESC - TEC, em que o evento se insere.
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