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Figure 1 - Architecture  

PROJECT SUMMARY  
O Projeto Mobilizador PRODUTECH4S&C cons�tui-se numa resposta 
da fileira das tecnologias de produção (FTP) para a edificação de uma 
indústria transformadora circular e sustentável. 
Preconiza o desenvolvimento de soluções diferenciadoras, em 
resposta à urgência da transformação da indústria no sen�do da 
sustentabilidade e economia circular, possibilitando à FTP a 
assunção de um posicionamento chave num nicho global: 
tecnologias de produção facilitadoras da circularidade e 
sustentabilidade industrial. 
Incorpora um conjunto coerente de intervenções, direcionado para 
o desenvolvimento de produtos-sistemas-serviços, ecossistemas de 
ferramentas e aplicações, metodologias e estratégias, suportadas 
pelos novos paradigmas da digitalização, visando a: 
- Capacitação do desenvolvimento novos produtos (sistemas de 
produção e componentes) sustentáveis; 
- Integração e gestão avançada de sistemas de produção 
sustentáveis, zero defeitos - zero impactos ambientais; 
- Gestão simbió�ca de ecossistemas de produção e das cadeias de 
abastecimento em contexto circular; 
- E a implementação de abordagens circulares e sustentáveis na 
indústria transformadora. 

The PRODUTECH 4 S&C Project is a response from the Produc�on 
Technologies Industry (PTI) towards the establishment of a circular 
and sustainable manufacturing industry.
It foresees the development of innova�ve produc�on technologies, in 
response to the manufacturing industry's urgency of proceeding with 
the digital and green transi�on that will enable its sustainability, 
compe��veness and resiliency. As such, it will support produc�on 
technologies companies to assume a key posi�on in a evermore 
important global niche: innova�ve produc�on technology solu�ons 
that enable industrial circularity and sustainability.
It incorporates a coherent set of interven�ons, directed towards the 
development of products-systems-services, ecosystems of tools and 
applica�ons, methodologies and strategies, supported by the new 
digitalisa�on paradigms, aiming at the:
-Capacity building towards the development new sustainable 
products (produc�on systems and components);
-Integra�on and advanced management of sustainable produc�on 
systems, zero defects - zero environmental impacts;
-Symbio�c management of produc�on ecosystems and supply chains 
in a  circular context;
-Implementa�on of circular and sustainable approaches in 
manufacturing.


