organisations from five European countries (Italy, Poland,
Spain, Portugal and Czech Republic) from different sectors.
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O Feet IN 4.0 tem como objetivo promover as práticas da
Indústria 4.0 nas empresas do setor do calçado, ao nível dos
trabalhadores, gestores e outros elementos chave na
empresa que têm uma ligação direta ao setor e, estão
excluídos ou têm um acesso limitado aos centros do
conhecimento (como universidades) que até ao momento
têm tido o papel mais importante na implementação da
Indústria 4.0.

2ª Reunião em Logroňo
A 2ª reunião do projeto foi realizada em Logroňo (Espanha)
nos dias 28 de Fevereiro e 1 de Março e, a organização
ficou ao encargo do CTCR, um dos parceiros do projeto. A
reunião foi muito proveitosa, tendo havido importantes
contributos de todos os parceiros. A 3ª reunião do projeto
será realizada em Outubro de 2019, em Itália.

Resultados do projeto
1. Indústria 4.0 e o Relatório das Competências Chave
Analisar a atual integração da Indústria 4.0 no setor do
calçado, estudar a atual e futura força de trabalho do setor
e, perceber qual a interligação dos perfis profissionais no
setor do calçado em Portugal, Espanha, Itália e Polónia.
2. Metodologia para aplicar a Indústria 4.0 nos futuros
perfis no setor do calçado.
Uma ferramenta de formação única - Feet In 4.0
Ferramenta de Formação – que irá promover as
competências digitais chave, apoiando os trabalhadores e
as empresas na digitalização do setor do calçado.

Resultado 1: Indústria 4.0 e o Relatório das Competências
Chave
A primeira Tarefa do resultado 1 – a análise da integração
da Indústria 4.0 no setor do calçado já foi completada.

3. Feet IN 4.0 uma ferramenta de formação.
Um conteúdo especializado sob a forma de materiais de
aprendizagem inovadores (realidade aumentada e virtual
para simular as operações diárias do futuro) que poderão
ser usados pelos formadores e formandos em contexto de
trabalho.

As organizações parceiras estão agora a trabalhar na análise
dos resultados do inquérito, que culminarão na realização
de um relatório (disponível em Maio de 2019). Foram
envolvidas 63 empresas de Itália, Polónia, Portugal e
Espanha, que partilharam as suas experiências e atitudes
sobre a implementação da Indústria 4.0 nas suas empresas.

4. Sessões de formação piloto: Implementação e
aprendizagem
Um conteúdo especializado capaz de apoiar os
trabalhadores info-excluídos na transição para a nova era
das tecnologias de informação e comunicação aplicadas às
fábricas.

O resultado mais importante será a caraterização dos atuais
perfis profissionais do setor do calçado que foi parte dos
inquéritos realizados. Terminada a análise dos resultados
do inquérito iremos apresentar uma sugestão de definição
dos 5 principais perfis profissionais do setor do calçado e, a
ferramenta de formação será ajustada em conformidade.

5. Envolvimento das entidades de formação e dos
stakeholders setoriais para promover o projeto FEET IN 4.0
nas diferentes regiões e setores.
Um conteúdo especializado que seja capaz de apoiar os
trabalhadores info-excluídos na transição para a nova era
das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à
fábrica. Consortium is strategically composed of various

As tarefas do Resultado 1 estarão disponíveis em Maio de
2019 em Inglês, Português, Italiano, Polaco e Espanhol.
https://www.facebook.com/Feetin4.0
https://www.linkedin.com/company/feet-in-4-0

