360 Tech Industry: as novas soluções de uma indústria
em mudança
A indústria encontra-se numa fase de mudança e a Exponor convida-o a conhecer de perto as
suas novas soluções. A estreia da 360 Tech Industry - Feira Internacional da Indústria 4.0,
Robótica, Automação e Compósitos apresenta ao mercado as novas valências do setor.
19 de fevereiro de 2019 – De 16 a 18 de maio, a Exponor promove a primeira edição da 360
Tech Industry – Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e Compósitos. Numa
era marcada pela simbiose entre a tecnologia e engenharia, o evento convida todos os
profissionais a conhecer os novos avanços da indústria, bem como as soluções que lhe permitem
aumentar a rentabilização dos seus negócios.
A 360 Tech Industry assume-se como uma plataforma de negócio e networking entre startups e
fábricas, unindo, ao longo de três dias, empresários, engenheiros, investigadores, diretores de
produção e projetistas.
Para António Proença, diretor comercial da Exponor Exhibitions, esta é “uma aposta da Exponor
em trazer para o mercado as novas visões da indústria e as boas práticas internacionais.
Procuramos integrar várias áreas, criando assim, ao longo de três dias, um programa de
atividades e demonstrações que permitem ao visitante conhecer as várias soluções do setor e
optar por aquela que garante maior rentabilização dos recursos da sua empresa”.
O certame divide-se em três grandes áreas: Fábricas Conectadas, espaço que privilegia a
transformação digital das empresas através da aplicação das novas tecnologias aos processos
de produção, permitindo uma ligação da produção à logística e garantindo assim mais qualidade
e eficiência na redução de custos; Compósitos, área dedicada aos novos materiais que podem
ser utilizados na fabricação, tendo em conta o impacto ambiental de cada empresa; Robótica,
espaço que promove a aplicabilidade de soluções robóticas nas empresas, reduzindo não só o
tempo, como também o custo de produção.
Destaque para o espaço HubTech, exclusivamente dedicado a startups da área tecnológica. Para
as empresas interessadas em participar, a Exponor está a promover o Concurso Hubtech by 360
Tech Industry, através do qual serão premiados 10 projetos inovadores, com a oferta de um
espaço para exposição no evento. O júri é constituído por três especialistas da área: Professor
Nuno Mangas, Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, Engenheiro Francisco Alba, diretor
do CATIM e ainda o Engenheiro José Carlos Caldeira, administrador do INESC TEC. As inscrições
encontram-se abertas até ao dia 19 de março.

As atenções viram-se também para o “Let’s Talk 4.0”, um ciclo de conferências dedicado às
várias áreas que interagem com a indústria 4.0. Haverá ainda outros setores representados, tais
como: a engenharia automóvel, agroalimentar e energética, fabricação aditiva e impressão 3D.
Em destaque estarão também as opções do mercado para a engenharia aeronáutica.

Mais informações sobre a 360 Tech Industry disponíveis em:
www.360techindustry.exponor.pt/pt/
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