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PROJETO
STEP2FOOTURE - Desenvolvimento e validação de tecnologias facilitadoras, de tecnologias e materiais para fabricação aditiva, de sistemas de conceção e prototipagem
de calçado customizado, de sistemas de produção ciberfísica e de soluções inteligentes
para comercialização de calçado.
O projeto Step2Footure tem como objetivo central transferir para os setores dos materiais, componentes, calçado e marroquinaria do Cluster do Calçado conhecimentos
tecnológicos avançados, desenvolvidas em projetos de I&DT em cooperação recentes,
para conceção, prototipagem e funcionalização do produto (materiais de corte, forro,
palmilhas e solas), sua produção ciberfísica e comercialização inteligente.
No âmbito deste projeto, o CTCP pretende a transferência de soluções inovadoras para
o cluster e permitir a experimentação de novos serviços e produtos.

Áreas de atuação

FABRICO AVANÇADO
Plasma
Laser
Impressão 3D

SHOE FABLAB
Prototipagem
Experimentação
Lab4.0 Plataforma

Plataforma para conceção,
prototipagem e customização
de calçado e marroquinaria

INDUSTRIA 4.0
Sistemas Ciber-Físicos e Robótica
Produção flexível e personalização
Sensorização

AÇÕES A DESENVOLVER
› Desenvolvimento e prototipagem de calçado e
marroquinaria de elevada qualidade, design e
customizado.
› Ações de demonstração de desenvolvimento
tecnológico.
› Ações de experimentação de novos materiais e
tecnologias.
› Ações de disseminação de projetos europeus.
› Ações de fomento do empreendedorismo
nas áreas de: design de produtos/coleções;
prototipagem e fabrico de amostras; marketing
e venda online de calçado e marroquinaria;
desenvolvimento e prototipagem de
componentes termoplásticos.
› Produção de materiais multimédia (vídeos,
brochuras, catálogos, webinars, newsletters,
portal, etc.), para disseminação, informação
técnica, transferência e valorização de
tecnologia.
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