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❑ Projeto SHIFT2Future 

▪ Enquadramento e objetivos

▪ Atividades

▪ Resultados

▪ Parceiros

O projeto



História

Projeto ISQ: Transferir conhecimento científico e tecnológico 
sobre sistemas inteligentes de monitorização para o tecido 
industrial nacional
Necessidade de uma ferramenta de diagnóstico
▪ Utilização da ferramenta em cerca de 50 empresas

Utilização da ferramenta em modo assistido em cerca 
de 300 empresas de vários setores

Análise Global na Indústria
• Utilização da ferramenta em modo assistido em cerca de 

150 empresas

* Melhoria da ferramenta e do seu desempenho
* Adaptação da ferramenta para aplicação noutros 
setores 

SIM 4.0
Sistemas Inteligentes
de Monitorização 4.0

HISTÓRIAEnquadramento



https://shift4.isq.pt/ 

Os principais objetivos das empresas com a adoção da i4.0 prendem-se com o aumento 
da receita e da eficiência 

A maioria das empresas do estudo “conhece” o conceito i4.0, mas o aprofundar do 
conhecimento, revelou-se uma necessidade. A sensibilização permanente para a i4.0 é 
um fator crítico para a transformação da economia

.
Estudo revelou um nível de maturidade i4.0 baixo

.

Num mesmo setor observa-se, em geral, que as empresas de maior dimensão 
apresentam um maior nível de maturidade que as de menor dimensão.

O nível de maturidade das empresas do estudo foi negativamente influenciado pelas
dimensões SbD, PI e FI
.

Resultados 
Projeto Piloto



Resultados 
Projeto Piloto

Observa-se vontade das empresas em aumentarem nível de maturidade em todas as
dimensões, num futuro próximo
.
Existe motivação por parte dos gestores em integrar o ecossistema digital, mas, no 
geral, verifica-se que a estratégia i4.0 ainda não se encontra implementada

Muitas empresas possuem tecnologias impulsionadoras da i4.0 mas não tiram o devido 
benefício das mesmas. Facto observado no terreno

Na sua maioria, as empresas percebem os benefícios da digitalização / i4.0, mas o nível 
de investimento realizado neste âmbito revela-se ainda pouco significativo

A vontade em aprofundar o conhecimento sobre a i4.0 revela a importância de se 
criarem instrumentos diferenciados, em termos setoriais e de dimensão organizacional, 
por forma a promover a sensibilização para a digitalização / i4.0, bem como a criação 
de mecanismos facilitadores à adoção destes conceitos



Resultados 
Projeto Piloto

Baixo nível de cultura digital e i4.0

Ausência de definição e implementação de Estratégia i4.0

Demasiado foco na tecnologia e no investimento 

Dificuldade na definição de um processo de digitalização/implementação de soluções

Importância dos dados como recurso essencial na nova economia ainda não
endogeneizada pela maioria das empresas

Necessidade de aumentar o conhecimento e capacitação das empresas aos diferentes
níveis.



Vídeo 

Projeto atual



Apoiar e acelerar a transição das PME para a economia 4.0 através de 
um conjunto de ações que visam capacitar os empresários e agentes 
dinamizadores com conhecimento e ferramentas úteis, que lhes 
permitam enfrentar e ultrapassar os novos desafios da digitalização.

Objetivo
Parceiros



Atividades



Atividades



Este projeto pretende dar contributos para 
acelerar a transformação digital das PME, 
trabalhando as especificidades setoriais nas 
áreas:

Agroalimentar, Aeronáutica, Automóvel, 
Cerâmica e Vidro, Pedra, Metalomecânica, 
Moldes e Plásticos, IT/IOT, Têxtil, Calçado e 
Turismo

Três regiões visadas pelo projeto
– Norte, Centro e Alentejo.

Setores /regiões



❑ Ferramenta de avaliação de maturidade i4.0 (SHIFT to 4.0) 

▪ Plataforma de Informação & Conhecimento i4.0

▪ Ferramenta – Dimensões do diagnóstico, Relatório



Plataforma

https://www.shift2future.pt/
Plataforma de Informação & Conhecimento i4.0 
(PI&C4.0)
- Agregar todo o conhecimento desenvolvido no 

projeto
- - informação considerada relevante no âmbito da 

i4.0. 



Metodologia

Metodologia de avaliação do estado de maturidade i4.0 

Ferramenta de autoavaliação - SHIFT 4.0 (SHIFT to 4.0):
Determina o estado de maturidade i4.0 da empresa. 

Permite às empresas verificarem o seu estado atual de maturidade i4.0, e obterem um mapa 
compreensivo e detalhado das próximas ações a efetuar, no sentido de melhorar a sua 
maturidade.

MONITORIZAÇÃO



Ferramenta

Análise dos Resultados
Este diagnóstico segue o modelo desenvolvido pelo IW Consult da Cologne Institute for Economic
Research e pela FIR da RWTH da Universidade de Aachen que considera 6 níveis de maturidade 
digital que são avaliados segundo 6 dimensões (círculo interno) e os 18 temas (círculo externo).

https://www.iwkoeln.de/en/institute.html
https://www.fir.rwth-aachen.de/en/


Ferramenta

A Shift to 4.0  é uma ferramenta de 
autodiagnóstico que de forma 
simples e automática, permite à 
empresas, de qualquer setor, 
dimensão ou localização, avaliar o 
seu estado de maturidade digital, 
obtendo um relatório com linhas 
orientadora para melhorar o caminho 
a seguir rumo à indústria 4.0.



Relatório



https://shift4.isq.pt/ 
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Ponto de 
situação do 
projeto

Fim do projeto 
/resultados

Set 
2020

Inicio 

Diagnósticos assistidos: 300 Autodiagnósticos: 89
Acessos (diagnósticos em curso): 333

Nº facilitadores: 31
Diagnósticos assistidos: 99

Sessões realizadas: 7 webinars (2 de lançamento + 5 setoriais)  

Sessões de capacitação:

nov2021
julho
2022

Data

Lançamento do SHIFT2Future 2020/10/27

Last Call para a transição digital 2021/03/25

webinar Data

A Mudança começa na Cultura (da empresa) 2021/04/29

Transição Digital no setor do Turismo 2021/05/06

Transição Digital no Setor dos Moldes e Plásticos 2021/06/23

Indústria Cerâmica 4.0 – o futuro é hoje! 2021/07/08

Desafios e tendências do setor têxtil na era digital 2021/09/30

Transição digital no setor do calçado: Dos investimentos 
em tecnologia à capacitação dos RH

2021/11/24

25 ações de disseminação
800 participantes nas ações 
de disseminação



❑ Projetos de capacitação para a digitalização das PME

Capacitação



capacitação



Capacitação
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