
Programa Geral  

14:00H | Registo dos participantes
14:30H | Apresentação do Design Factory do Parque de Ciência e 

Inovação de Aveiro

14:45H |Aprende modelação e impressão 3D em 90 minutos
HARDWARECITY e Design Factory PCI

16:15H | Networking Coffe

16:30H | Apresentação do Projeto IoTEC
TICE.PT

16:45H | Painel: Indústrias do Futuro: o Impacto do IoT e Impressão 3D

17:30H | Debate e partilha de experiências

O IOTEC é um projeto financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do 
programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (PocTep).

O TICE.PT está a organizar uma tarde 
direcionada para a Impressão 3D e para a 
Internet das Coisas.

Não perca! Apareça dia 10 de maio a partir das 14H,  no 
PCI - Creative Science Park - Aveiro Region: Via do 
Conhecimento 3830-352 Ílhavo 
https://goo.gl/maps/iU8pm3ubZhq

https://goo.gl/maps/iU8pm3ubZhq


Aprende modelação e 
impressão 3D em 90 

minutos

Em apenas 90 minutos vai poder ver como funciona 
uma impressora 3D desktop, aprender a modelar em 
3D passo a passo e ver o resultado final!

Um dos participantes vai ver o seu modelo impresso
durante o evento. A sua identificação vai ser feita por
sorteio. Vamos mostrar casos práticos de sensores
desenvolvidos com esta tecnologia.

Este workshop é dedicado a Estudantes, engenheiros,
empresários, (…) que queiram conhecer os fundamentos da
modelação e impressão 3D e tenham poucos ou nenhuns
conhecimentos técnicos.

Traga o portátil e crie uma conta aqui (www.onshape.com).

Inscreva-se em: https://goo.gl/forms/hlUXgYfMF8NAazUW2

O IOTEC é um projeto financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do 
programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (PocTep).

http://www.onshape.com/
https://goo.gl/forms/hlUXgYfMF8NAazUW2


INDÚSTRIAS do FUTURO: 
Impacto do IoT e 

Impressão 3D

PROGRAMA:

16:15H | Networking Coffe e Registo

16:30H | Apresentação do Projeto IoTEC
TICE.PT

16:45H | Painel: Indústrias do Futuro: o Impacto do IoT e Impressão 3D
> Impressão 3D – Hoje e perspetivas futuras – Incentea
> IoT na Indústria – UA/IT
> IoT aplicado à produção de vinho – WatGrid

17:30H | Debate e partilha de experiências

O IOTEC é um projeto financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do 
programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (PocTep).

Creative Science Park - Aveiro Region:  Via do Conhecimento 3830-352 
Ílhavo - https://goo.gl/maps/iU8pm3ubZhq

Conheça como pode tirar partido das tecnologías 
de IoT e impressão 3D e o seu impacto nas indústrias
do futuro 

Inscrições em: https://goo.gl/forms/qxsasGjAPkvyyDJl2

https://goo.gl/maps/iU8pm3ubZhq
https://goo.gl/forms/qxsasGjAPkvyyDJl2

