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Enquadramento

O 6º Fórum CENI Tecnologia e Inovação, organizado
pelo Centro de Integração e Inovação de Processos,
Assoc. I&D (CENI), tem como tema as redes colaborativas de pequenas e médias empresas (PME’s)
para produção de produtos complexos. Serão apresentadas algumas abordagens e metodologias que
estimulam a colaboração entre as empresas, preparando-as para enfrentarem os desafios que resultam
da globalização.
Algumas das ideias e conceitos a serem apresentados tem por base o trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito do projecto europeu denominado
por Net-Challenge (www.netchallenge.org). Neste
projecto, para além do CENI participam mais 13
parceiros de 6 países diferentes, sendo um desses
países a China. Este projecto tem como objectivo o
desenvolvimento de novos conceitos e ferramentas
de apoio às PME’s, para que estas consigam criar
e operar eficientemente no mercado, oferecendo
produtos de maior valor acrescentado e melhorando
significativamente a sua posição competitiva.
As PME’s representarem cerca de 99% das empresas industriais existentes na Europa e, nos dias de
hoje, a realidade das PME´s não é muito promissora
por não conseguirem ser competitivas e muito menos

responderem aos desafios colocados pelas grandes
empresas. Estes problemas devem-se, entre outros,
à falta de capacidade, falta de competências, falta
de equipamentos, falta de recursos para poderem
conceber e fornecer produtos mais complexos ou
com maior valor acrescentado. A criação das redes
colaborativas surge como uma forma de ultrapassar
essas dificuldades, promovendo sinergias entre as
empresas que constituam os diferentes consórcios.
A formação de redes permite às PME’s agarrar oportunidades que até outrora não tinham como aceitar,
partilhando entre outras competências, capacidades,
recursos.
É tendo em conta este contexto o CENI promove
este seminário subordinado ao tema das Redes
Colaborativas. Com a sua realização pretendemos
discutir e estimular a adopção de novas abordagens
para a criação de redes de PME’s e contribuir para
a transformação de tecido empresarial, realçando a
importância de trabalhar colaborativamente, como
forma de melhorar a performance da empresa e assegurar a sua competitividade.
Pedro Filipe Cunha
Direcção CENI
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Programa

14h15

_ Recepção
_ Abertura dos trabalhos

14h30

_ Novas formas de organização ao nível da indústria
Eng.º António Freitas, Systion (PT)
_ “A Framework to support SMEs create and manage business networks”
Eng.º Luís Carneiro, INESC Porto (PT)

14h45

_“Moving from one-of-a-kind manufacturing towards more collaborative customize-to-order manufacturing strategy”
Eng.º Timo Kankaanpää; U.Vaasa (FI)
_ Modelo de Avaliação de Desempenho de Empresas
Eng.º Pedro Sena Ferreira, CENI (PT)
_ “Business Collaboration in China”
Prof. Yushun Fan and Engª Le Xin, CIMS Center, Universidade de Tsinghua, (CN)

16h15

Coffe-break
_ A abordagem da COTEC à gestão colaborativa da inovação
Eng.º Carlos Cabeleira, COTEC (PT)
_ O impacto de redes colaborativas na competitividade das empresas
_ Indústria Automóvel
Eng.º João Robalo Lopes, FIAPAL (PT)

16h30

_ Indústria Italiana do Calçado
Andrea Chiodi Synesis (IT)
_ Indústria Engineering & Tooling
Eng.º Rui Tocha, Pool Net (PT)
_ Indústria do Calçado
Eng.º Leandro de Melo, CTCP (PT)

17h45

Síntese, Conclusões

18h00

Encerramento

