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Ficha de Estudo de Caso 

Título: Robotização para aumento da capacidade de produção 

Resumo: Estudo de caso onde a robotização permitiu uma maior eficiência dos processos produtivos mas teve 

um impacto principal relacionado com o aumento da capacidade produtiva. A introdução de inteligência 

artificial no processo permitiu ao Robot está operacional durante o período diurno em que a Empresa opera, no 

entanto mantém-se em funcionamento durante o período noturno sem necessidade de supervisão, permitindo 

assim um acréscimo importante de capacidade produtiva. 

Sobre a empresa: A Empresa nascida em 1994 atua no sector dos moldes. A Empresa pretende tem como foco 

principal ser especialista na conceção, desenvolvimento e fabricação de moldes técnicos, que criem satisfação e 

valor para o cliente, e acompanhem a evolução tecnológica do mercado. A Empresa atua no mercado global 

para onde exporta diferentes tipos de moldes metálicos técnicos, mais sofisticados e com maior valor 

acrescentado 

Como a Transformação Digital está a ajudar: 

A capacidade e flexibilidade de resposta são fatores de competitividade na indústria dos moldes, motivo pelo 

qual a empresa tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas de otimização dos processos e 

reorganização do layout produtivo, enquadrando adequadamente os novos equipamentos e tirando partido do 

espaço com o investimento na requalificação e alargamento de instalações. Desta forma a empresa pretende 

otimizar o espaço disponível aumentando a capacidade produtiva.  

Também neste contexto a Empresa colaborou com a academia e com parceiros na área de robótica e 

engenharia electromecânica para o desenvolvimento de um Robot para automatização de processos de 

montagem de controlo e de manipulação em geral. Este Robot tem vindo a ser desenvolvido com a utilização de 

ferramentas digitais, nomeadamente através da introdução de algoritmos de inteligência artificial.  

Resultados alcançados:  



 
A introdução de inteligência artificial no processo permitiu ao Robot está operacional durante o período diurno 

em que a Empresa opera, no entanto mantém-se em funcionamento durante o período noturno sem 

necessidade de supervisão, permitindo assim um acréscimo importante de capacidade produtiva. 
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