
CAPACITAR O programa Capacitar i4.0, integra as iniciativas nacionais 
indústria 4.0 e INCoDe.2030, e visa qualificar as pessoas e as 
organizações para responderem aos desafios da 4ª 
revolução industrial que é caracterizada pela introdução de 
sistemas ciberfísicos, inteligentes e interligados, nos 
processos de produção, na cadeia de valor, na relação com o 
cliente e no modelo de negócio. 

01

Promover uma rede de academias i4.0 nas 
empresas que desenvolvam planos de 
qualificação dos seus ativos empregados em 
resposta aos desafios da 4ª revolução industrial, 
nos domínios do saber-saber, saber-ser e 
saber-fazer, reduzindo tempos de “set-up” no 
início de uma nova função e aumentando a 
eficiência da pessoa e da empresa, bem como a 
qualidade do produto ou serviço. 

02
Fomentar e capacitar o desenvolvimento de 
“Learning Factories” nas academias i4.0, como 
demonstradores de tecnologias, processos, 
operações e metodologias inovadoras.

03
Impulsionar a contratação de investigadores nas 
áreas críticas i4.0 para assegurar excelência 
técnico-científica nas academias i4.0. 

04
Dinamizar ações inter-empresas promovidas por 
entidades da envolvente empresarial e centros 
de qualificação com experiência comprovada na 
prestação de serviços de formação individual e 
coletiva de pessoas, que contribuem para o 
desenvolvimento de competências digitais. 

05
Criar e testar instrumentos de avaliação da 
maturidade das empresas face aos desafios da 
indústria 4.0. 

07
Incentivar a criação de uma rede de formadores 
qualificados nas temáticas i4.0, assegurando a 
capacitação das academias i4.0 para dar 
resposta aos desafios do mercado com 
excelência técnica. 

08 Fomentar o alinhamento dos temas i4.0 em 
parcerias de I&DT.  

06
Propor a criação de planos de ação e   
conteúdos de referência disponíveis de forma 
universal e gratuita, via e-learning, para 
impulsionar a autoformação e qualificar a 
procura de serviços, alinhados com os 
instrumentos de avaliação e diagnóstico.

EIXO 3: Qualificação

AÇÕES PROMOTORES FONTES DE 
IGNIÇÃO

PRAZO

Academias i4.0

Learning Factories

Contratação de 
investigadores nas 
áreas críticas i4.0

Ações inter-empresas 
em i4.0

Instrumentos de avaliação 
da maturidade das 
empresas face aos 
desafios da indústria 4.0

Planos de ação e 
conteúdos de 
referência em i4.0

Rede de formadores 
qualificados nas 
temáticas i4.0

Parcerias i4.0

Valorização no mérito de 
candidaturas aos sistemas de 
incentivo inovação produtiva, 
qualificação PME, apoios ao 
turismo, etc.

Criação de sistemas de 
incentivo específicos para 
capacitar a renovação de 
espaços que promovam a 
formação em i4.0.

Entidades Formadoras

Sistemas de incentivos do 
programa operacional capital 
humano, entre outros.

SIAC - Sistema de Apoio a 
Ações Coletivas.

Valorização no mérito de 
candidaturas a incentivos fiscais 
e sistemas de apoio à 
investigação e desenvolvimento.

OBJETIVOS

Sistemas de incentivo da 
FCT.

Sistemas de incentivos do 
programa operacional capital 
humano, SIAC, entre outros.

LEGENDA:

curto
IES - Instituições de 
Escolas Superioresmédio longo

Empresas Associações 
Setoriais

I&I - Investigação 
e Inovação

Divulgação 
através dos sites:


