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Chama-se Biomassa-AP e tem como objetivo principal 
desenvolver novos biocombustíveis a partir da 
biomassa procedente de restos da poda florestal, 
arbustos, vinhas e produção de kiwi. O projeto
é promovido por um consórcio que conta com a 
participação do INEGI, que já realizou os primeiros 
ensaios com os novos biocombustíveis.

As matérias-primas em causa eram pouco valorizadas, 
apesar de serem abundantes na eurorregião Norte de 
Portugal-Galiza e possuírem um enorme potencial 
energético e económico. Razão pela qual galegos  e 
portugueses se juntaram para aplicar metodologias 
e tecnologias inovadoras a fim de viabilizar uma 
valorização energética otimizada deste tipo específico 
de biomassa.

Como explica Aida Sanches, investigadora do INEGI, 
“o projeto revela-se de uma enorme importância como 
meio de aumentar a competitividade desta eurorregião 
e de promover a transição para uma economia  circular, 
dado que, atualmente, os resíduos não são aproveitados 
e têm elevado potencial de valorização energética”.

O papel do INEGI no projeto prende-se  com a otimi-
zação dos sistemas de densificação e aditivação dos 
novos biocombustíveis, a validação da sua utilização 
como combustível, ao mesmo tempo que se procura 
identificar oportunidades de desenvolvimento das 
tecnologias utilizadas.

O projeto arrancou em 2017 e o INEGI já apresenta 
resultados. Vítor Ferreira, um dos investigadores do 

Criamos 
VALOR

INEGI NOTÍCIAS

INEGI que integra o projeto, conta que “já se realizaram 
os primeiros ensaios de densificação da poda de vide 
e de kiwi”, que permitiram concluir que “os briquetes 
produzidos com poda de vide apresentam um melhor 
desempenho ao nível de resistência mecânica e em 
pré-ensaios de combustão”.

Já para a validação da utilização dos biocombustíveis, a 
equipa realizou ensaios de combustão com as espécies 
já densificadas, numa caldeira doméstica de 24 kW, e 
constatou que ambas as espécies apresentam resultados 
satisfatórios em termos de eficiência térmica e de higie-
ne de combustão. Os testes revelaram no entanto que as 
cinzas, ou seja, o teor de material não queimado, é um 
pouco superior ao das briquetes comerciais, podendo 
vir a ser uma desvantagem.

A equipa do INEGI vai agora produzir briquetes com 
outras espécies florestais, e fazer a comparação entre 
espécies não aditivadas e aditivadas. Entre os próximos 
passos está também a validação da utilização dos 
biocombustíveis desenvolvidos em sistemas de gasifi-
cação de biomassa.

O projeto, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional (FEDER), tem também como 
objetivo aumentar a competitividade das empresas 
agrícolas e florestais da eurorregião Norte de Portugal-
-Galiza, e gerar emprego através da criação de novos 
produtos.

Criação de novos biocombustíveis 
no âmbito de projeto transfronteiriço
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O projeto LaTCh II resultou na produção de um braço 
de suspensão para um automóvel elétrico reforçado 
com fibra de carbono unidirecional contínua de matriz 
termoplástica. Trata-se de um componente 44% mais 
leve que o braço de referência em aço, produzido 
através de novas tecnologias de fabrico com base na 
estampagem a quente e sobre-injeção.

“A necessidade de reduzir o peso dos veículos para 
aumentar a sua eficiência energética é inequívoca, 
num contexto em que a legislação sobre emissão 
de CO2 é cada vez mais rigorosa. No entanto, a 
mudança de paradigma para o uso de materiais leves 
depende do desenvolvimento de processos que não 
representem um diferencial de custo significativo”, 
explica Rui Gomes, responsável pelo projeto no INEGI.

Uma vez demonstrada, através do projeto LaTCh, a 
viabilidade técnica da produção de componentes mais 
leves, de desempenho igual ou superior comparati-
vamente com os seus congéneres metálicos, o projeto 
LaTCh II pretendeu reduzir o número de operações 
necessárias à obtenção do componente final, chegando 
a um processo one-shot.

Nesse sentido, a iniciativa promoveu a convergência 
das tecnologias de estampagem a quente e sobre-
injeção numa única etapa, através de uma ferramenta 
montada na máquina de injeção, capaz de estampar o 
compósito de matriz termoplástica e sobreinjetá-lo de 
seguida. Este processo permite a redução do número 
de equipamentos, ferramentas e recursos humanos 
necessários para a produção, o que resulta em cadências 
mais altas e custos competitivos. 

O projeto provou ainda a viabilidade da utilização 
deste tipo tecnologias para materiais compósitos em 
componentes de maior complexidade, uma vez que o 
produto alvo – braço de suspensão para automóvel 
elétrico do tipo MacPherson – incluiu elementos 
metálicos, constituindo um produto híbrido.

O LaTCh II ficou concluído no final de 2018 depois de, 
ao longo de três anos, ter englobado o estudo de mate-
riais e a otimização estrutural para desenvolvimento 
do produto, a implementação de novos processos de 
fabrico e a criação de protótipos. Em todo este percurso, 
o INEGI contou com a parceria de três empresas: 
a Moliporex, a MCG e a Cadflow. De acordo com Rui 
Gomes “a diversidade e a complementaridade das 
entidades envolvidas foram fundamentais para que se 
reunissem as condições necessárias ao cumprimento 
dos objetivos propostos”. 

Finalizado o projeto com sucesso, perspetiva-se, a longo 
prazo, a possibilidade de rentabilização comercial dos 
resultados, materializados num produto competitivo.  
Espera-se ainda que o LaTCh II contribua para uma 
mudança de paradigma no setor automóvel, através do 
desenvolvimento de produtos de alto valor acrescen-
tado, com recurso a materiais compósitos de matriz 
termoplástica.

Braço de suspensão mais leve produzido 
com vários materais (híbrido)

Criamos 
VALOR

INEGI NOTÍCIAS



4

Criar o “calçado do futuro” é a principal ambição do 
projeto “FAMEST - Footwear, Advanced Materials, 
Equipment’s and Software Technologies”, promovido 
pelo Cluster do Calçado, juntamente com 32 parceiros, 
entre empresas e instituições de Investigação e Inova-
ção. Ao INEGI cabe a missão de desenvolver novos 
conceitos e soluções de calçado inteligente sensorizado.

É neste contexto que nasce no INEGI um protótipo 
inovador, que avalia forças plantares em tempo real, 
através de um sistema de sensores integrados no 
calçado e uma app para smartphone. 

A tecnologia “fornece informação sobre as pressões 
em pontos específicos de cada pé, a caracterização 
da marcha do utilizador, através da migração do 
centro de pressões, a distribuição de peso entre pé 
direito e esquerdo, a temperatura e humidade do pé, 
e tem ainda a capacidade de gerar alertas quando se 
registam valores anómalos”, explica Mário Vaz, Diretor 
Científico da área de Ótica e Mecânica Experimental e 
responsável pelo projeto no INEGI.

As possíveis aplicações para esta solução são vastas: 
desde a utilização pessoal para avaliar e corrigir 
hábitos diários; a utilização em contexto profissional, 
por exemplo, para trabalhadores que passam muito 
tempo em pé ou que carregam cargas excessivas; até 
à utilização em contexto clínico. 

Indústria do calçado conta com o 
INEGI para criar o “calçado do futuro”

Como possível ferramenta de apoio ao diagnóstico, 
Mário Vaz exemplifica o uso em pacientes com diabetes, 
já que a tecnologia pode ajudar a identificar precoce-
mente a neuropatia periférica, condição que afeta a 
marcha.

Paralelamente, o INEGI está também a colaborar na 
criação de sensores para estudos biomecânicos, tendo 
como principal responsabilidade o desenvolvimento 
de sensores de tensão de corte e sensores de pressão 
na gáspea. Neste âmbito desenvolveu um protótipo, 
que mede a pressão exercida pela gáspea sobre o pé, 
com o objetivo de avaliar o conforto do sapato. Esta é 
uma solução “inovadora face às que estão atualmente 
disponíveis no mercado”, salienta o responsável pelo 
projeto no INEGI.  

Nos próximos passos está contemplada a busca por 
parcerias que permitam desenvolver aplicações para 
os dispositivos, tendo em vista as áreas do calçado 
médico, de conforto e de segurança. 

Da equipa do projeto faz também parte Arcelina 
Marques, do Instituto Superior de Engenharia do Porto 
(ISEP), que em 2008 registou, juntamente com Mário 
Vaz, a patente portuguesa de um sensor portátil para 
medição de forças plantares em 3D.

COFINANCIAMENTO
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Serão os novos materiais e tecnologias de produção 
passíveis de transferência entre os setores aeronáutico 
e automóvel? Os protótipos desenvolvidos no âmbito 
do projeto europeu AEROCAR demonstram que sim. 

Um destes protótipos foi desenvolvido pelo INEGI, 
com a colaboração da INAPAL Plásticos. Trata-se da 
estrutura de um banco de automóvel, que foi reforçada 
com materiais compósitos de alto desempenho, 
nomeadamente com um material pré-impregnado de 
fibra de carbono, normalmente usado em estruturas 
aeronáuticas. “A incorporação deste material resultou 
numa melhoria das propriedades mecânicas do produto, 
na redução do seu peso total em 25% e na melhoria da 
estética das partes estruturais visíveis”, explica Luís Pina, 
responsável pelo projeto no INEGI. 

Importa sublinhar que, se hoje estamos a falar de um 
banco como exemplo, “a tecnologia pode ser rapi-
damente transferida para outras partes fundamentais 
da estrutura do carro, como os chassis ou uma grande 
parte da carroçaria, e a indústria automóvel pode 
assim vir a ter ganhos de performance e de conforto, 
com a utilização em massa de materiais compósitos 
já usados na aviação. Isto pode dar um impulso brutal, 
em particular ao segmento dos carros elétricos, que 
continua a debater-se com o desafio da autonomia, 
pois quanto mais leves os carros forem, maior será o 
alcance das baterias”, enfatiza Luís Pina.

O gestor do projeto AEROCAR em Portugal reforça que 
o modelo de assento desenvolvido ainda é um protótipo, 

Transferência de tecnologias resulta 
em protótipo de banco de automóvel 
com propriedades da aeronáutica
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mas que, “dentro de um ou dois anos, poderá passar 
à produção em larga escala”. Nota ainda que “para 
concretizar esta inovação foi fundamental a colaboração
entre a INAPAL Plásticos, especializada na produção 
de componentes plásticos para a indústria automóvel, 
com grande experiência no processo utilizado (SMC - 
Sheet Molding Compound), e o INEGI, que tem grande 
experiência no desenvolvimento de novas tecnologias e 
processos de fabrico para os materiais compósitos”.

Promovido em colaboração com dois centros tecno-
lógicos de investigação espanhóis, o CTAG e a Leartiker, 
e o centro francês de investigação e desenvolvimento 
Rescoll, o AEROCAR contribuiu, ao longo dos últimos 
três anos, para a criação de uma rede internacional de 
transferência tecnológica entre os setores aeronáutico 
e automóvel, com vista a maximizar o impacto dos 
desenvolvimentos tecnológicos nestes dois setores. 

De acordo com Luís Pina, o projeto demonstrou que 
“existem tecnologias já completamente desenvolvidas 
e utilizadas em produtos que estão no mercado que, 
com um diminuto investimento de adaptação, podem 
ser transferidas em muito pouco tempo para outro 
setor, alavancando todo o investimento passado para a 
obtenção de proveitos em novos setores e mercados”.
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Desenvolvimento de quadro em 
compósito de carbono para bicicletas 
de montanha elétricas

LYNX eMTB é o nome do projeto da Lynx Advanced 
Composites que, em parceria com o INEGI, pretende 
desenvolver um quadro em compósito de carbono 
para bicicletas de montanha elétricas (e-MTB). 

A construção de baixo peso e a elevada resistência 
mecânica são as principais vantagens da construção 
com este material.

Como explica Maria Fonseca, engenheira de Inovação 
e Desenvolvimento da Lynx Advanced Composites, 
o projeto nasceu “da vontade de desenvolver um 
quadro para e-MTB mais atrativo do ponto de vista do 
design, com qualidade superior e com um preço justo”. 

Fatores diferenciadores num mercado em que os 
processos produtivos são outra das maiores preocu-
pações. “Queremos utilizar tecnologia de ponta para 
reduzir a quantidade de mão de obra, aumentar a 
cadência de produção e, assim, sermos economi-
camente competitivos com os restantes quadros da 
concorrência”.

Nos últimos meses, o INEGI tem vindo a trabalhar em 
parceria com esta start up de forma a transmitir todas 
as particularidades e restrições que caracterizam os 
processos de fabrico dos materiais compósitos. Isto 
tem permitido à start up adaptar o design do quadro

ao processo de fabrico de materiais compósitos, possi-
bilitando assim a fiabilidade e viabilidade do projeto. 

“Estamos também a projetar e a desenvolver todas as 
ferramentas moldantes, com vista à implementação 
industrial do fabrico do quadro, e esperamos que nos 
próximos meses se inicie o fabrico dos protótipos, 
nas nossas instalações, utilizando principalmente a 
tecnologia HP-RTM (High Pressure Resin Transfer 
Molding)”, realça Rui Mendes, responsável pelo projeto 
no INEGI.

Garantir o cumprimento das exigências legais em 
matéria de qualidade e segurança, nomeadamente 
as normas europeias que ditam os requisitos de 
segurança para bicicletas, é também uma condição 
indispensável que tem estado na ordem de trabalhos. 

“A colaboração com o INEGI permite-nos ter acesso 
ao know-how acumulado e, desta forma, poder 
desenvolver o protótipo de uma forma mais célere 
e eficiente”, destaca a engenheira da Lynx Advanced 
Composites.

COFINANCIAMENTO
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“A Fábrica do Futuro: um desafio para hoje” – foi este o tema da IN 
Conference INEGI 2018, promovida pelo INEGI, que juntou líderes e 
executivos da indústria a especialistas internacionais, em outubro 
do ano passado, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos.

Neste encontro debateu-se o redesenho do atual conceito de fábrica, 
à luz das exigências da revolução tecnológica em curso, bem como 
as implicações que daí decorrem, a curto e médio prazo. Os novos 
processos de fabrico, a digitalização, a sustentabilidade da indústria 
ou a reconfiguração do mundo do trabalho, em particular dos seus 
recursos humanos, foram alguns dos tópicos em destaque. 

O conceito IN Conference INEGI 

Com a missão assumida de contribuir para o desenvolvimento da indústria e da economia em geral, 
o INEGI anunciou a realização bienal da IN Conference sob o lema Inspiring Industry Innovation, com 
o intuito de trazer a debate questões determinantes para o tecido industrial português, em matéria 
de inovação de base tecnológica e de competitividade. 

“O conceito IN Conference INEGI vai-se repetir de dois em dois anos, sendo a próxima já em maio de 
2020, e os temas vão mudando de acordo com aquilo que em cada momento entendermos que são 
os temas mais atuais”, explicou Alcibíades Guedes, Presidente do Conselho de Administração do INEGI.

+200
Participantes
• Empresas
• Instituições Nacionais
• Instituições Internacionais
• Associações Empresariais
• Ensino Superior

Em 
DESTAQUE

A IN Conference INEGI 2018 reuniu 
mais de 200 industriais e peritos para 

debater a Fábrica do Futuro
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RAFAEL WESTINNER - PARTNER MCKINSEY & COMPANY: 
4ª Revolução Industrial e o percurso conturbado da Estratégia à Prática

Para Rafael Westinner, Partner da McKinsey & Company, uma das principais particularidades da 4ª 
revolução industrial a que assistimos prende-se com o facto de estar a causar mudanças sem precedentes, 
a um ritmo extremamente acelerado. A fusão de vários avanços tecnológicos a acontecerem ao mesmo 
tempo, nomeadamente a junção dos sistemas ciber-físicos com o IoT (Internet of Things) e a conexão entre 
dispositivos que daí advém, lidera o caminho que conduz às fábricas inteligentes.

Ao revisitar a intervenção de Rafael Westinner na edição de 2018 da IN Conference INEGI, percebe-se que, 
embora se encontrem exemplos de excelência na aplicação de estratégias capazes de alcançar melhorias 
de produtividade significativas e de conduzir às “fábricas do futuro”, a realidade e a implementação em 
pleno enfrentam obstáculos complexos, que em muito dificultam a efetividade do sucesso.

A incapacidade de alcançar o investimento necessário para os projetos ou de atrair e reter talento fazem 
parte das barreiras encontradas no dia-a-dia. Mais, a maioria dos problemas não parte da tecnologia, mas 
sim do fator humano: talento, capacidades e organização, salienta o Partner da McKinsey & Company. 
A ilustrar este conjunto de contrariedades, está aquilo a que chama de “purgatório dos pilotos”, um 
conceito que se relaciona com a dificuldade de implementação dos projetos à escala real. Um processo que 
implica uma consciencialização e uma reflexão cuidada sobre as razões que motivam as dificuldades ou os 
fracassos.

Para perceber o que se passa nesta 4ª revolução industrial, o Fórum Económico Mundial conduziu um 
programa que pretendia identificar perspetivas capazes de contribuir para o desenvolvimento de fábricas 
mais avançadas. Daí resultou a identificação das “light houses”, isto é, empresas em funcionamento que 
estão a fazer ou fizeram um forte investimento nesta dimensão e que devem ser tidas como faróis ou sinais 
ou exemplos de trabalho, nomeadamente pelos seus programas de inovação continuados.

O que se falou na IN Conference INEGI 2018 

(...) a maioria dos problemas 
não parte da tecnologia, 
mas sim do fator humano: 
talento, capacidades e 
organização (...)
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WERNER RIEDEL - CIENTISTA DA FRAUNHOFER: 
O Papel da Produção Aditiva nas Fábricas do Futuro

Para Werner Riedel, que é membro da Fraunhofer Additive Manufacturing Alliance, é significativo o 
contributo da produção aditiva nas fábricas do futuro. Baseado na experiência dos projetos desenvolvidos 
na sua instituição, defende que parte da proposta de valor se centra na capacidade de aumentar a 
competitividade e a sustentabilidade na indústria.

As reduções de peso e de peças, a miniaturização e a integração funcional levam ao desenvolvimento de 
melhores produtos e processos de produção no futuro, contribuindo para uma maior competitividade. 
Assim como a redução do consumo de recursos durante a produção e em serviço favorece a sustenta-
bilidade, defendeu o Werner Riedel na sua intervenção na edição de 2018 da IN Conference INEGI.

Segundo a sua experiência, tem-se observado que se continua a desenvolver soluções adaptadas a casos 
específicos e que há atualmente uma elevada procura de know-how junto de entidades de investigação 
aplicada. Paralelamente, as boas práticas estão a crescer, facilitando a integração da evolução tecnológica 
na dinâmica natural da indústria. 

O especialista acredita ainda que a produção aditiva não vai substituir, mas sim complementar outras 
técnicas de produção. Um processo que necessita de uma integração adequada e contínua, incluindo 
trabalho de investigação e desenvolvimento por parte da ciência e da indústria.

As reduções de peso e de 
peças, a miniaturização 
e a integração funcional 
levam ao desenvolvimento 
de melhores produtos 
e processos de produção 
no futuro, contribuindo para 
uma maior competitividade.

IN Conference INEGI 2018 
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GRANDES DESAFIOS DAS FÁBRICAS DO FUTURO: 
Uma engrenagem entre Tecnologia e Pessoas 

A ideia de que as tecnologias só fazem sentido se estiverem ao serviço das pessoas é consensual, quando 
se reúnem perspetivas de personalidades experientes na indústria nacional. A articulação destes dois eixos 
fundamentais para o sucesso das empresas é um dos grandes desafios que se coloca atualmente.

Na intervenção que teve na edição de 2018 da IN Conference INEGI, Francisco Almada-Lobo, CEO da 
Critical Manufacturing, elencou vários exemplos que mostram que os robôs não vão substituir as pessoas 
e deixou antever que a automação e a robótica podem vir a criar mais postos de trabalho do que levar à sua 
extinção. De salientar um caso da Mercedes, numa área em que fazia carros de luxo muito customizados, 
que levou à eliminação de toda a robótica que tinha na área da produção e à sua substituição por humanos, 
que eram o recurso mais flexível.

“Deixámos de ter trabalhos e fábricas com aquela visão – sobretudo na indústria automóvel – de automação 
completa e das chamadas fábricas lights out, em que não há pessoas e por isso pode-se desligar a luz, 
e passámos para situações em que temos os robôs colaborativos, ou até uma especialização dos robôs 
colaborativos que tem a ver com os robôs que têm autoaprendizagem. Ou seja, em situações em que vem 
uma especificação de um novo produto que é preciso fazer, quem o faz pela primeira vez é um humano e 
depois há um robô que aprende”, explica Francisco Almada-Lobo.

Por outro lado, no que concerne à dinâmica da fábrica do futuro, o CEO da Critical Manufacturing alerta para 
o facto de haver a possibilidade de colocar produtos e máquinas a comunicarem diretamente entre si, devido 
à existência de sistemas ciber-físicos. “Vamos ter as fábricas do futuro a não fazerem produtos mas sim a 
venderem processos de transformação. Vão vender passos de transformação, tempo de transformação e 
vão-se auto-organizar de forma a conseguirem entregar os produtos ao cliente final. Este é um movimento 
em que há um paralelo quando se fala nas áreas de software e na evolução para o software as a service. 
Vai acontecer exatamente a mesma coisa na área industrial para o manufacturing as a service”, defende.

No mesmo painel da IN Conference INEGI 2018, moderado por Luísa Pinto, jornalista do Público, João 
Sousa, Professor do Instituto Superior Técnico (IST) e Investigador do Instituto de Engenharia Mecânica 
(IDMEC), questionou “como é que transformamos dados em informação? Informação é mais do que 
dados e nós queremos ir mais longe, nós queremos conhecimento. Será que as máquinas conseguem criar 
conhecimento?”, concluindo com a afirmação “eu acho que não, precisamos dos humanos para isso”.
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Para o académico, esta parceria entre tecnologia e pessoas fará com que os humanos passem a ter tarefas 
mais interessantes – “em vez de apertarem um parafuso têm de conceber sistemas” – no entanto, têm de 
entrar na cultura digital. Isto é, interiorizar que esta nova dimensão trará benefícios a todos. “A empresa, o 
ecossistema, o país [vão ganhar] e, portanto, este investimento também é dizer a indústria 4.0 vai-me dar 
qualquer coisa e por isso é importante investir o meu tempo, os meus recursos, mesmo humanos, para que 
isto aconteça”, referiu João Sousa na edição de 2018 da IN Conference INEGI.

Joaquim Menezes, Presidente do Conselho de Administração da Iberomoldes e da Associação 
Europeia para as Fábricas do Futuro (European Factories of the Future Research Association/EFFRA), 
defende que a sua experiência lhe demonstra que os desafios se mantêm os mesmos. “São os de sempre 
porque assentam em três pilares base: as pessoas, a produtividade e a competitividade. Sem isto nós não 
conseguimos fazer andar as empresas”.

Segundo o empresário, o maior desafio está na aprendizagem. “Se nós não aprendemos todos os dias, 
realmente não vamos conseguir chegar a lado nenhum. É aí que temos o maior desafio quando falamos 
com as nossas pessoas e as formamos”. Nesse sentido, considera que se deve estar atento para perceber 
os processos que poderão decorrer da indústria 4.0, embora assuma ser crítico em relação ao termo. 
“Objetivamente já andamos há 40 anos nisto e, apesar de estarmos a evoluir todos os dias, há muita coisa 
que a automação e os robôs não vão resolver”, defende Joaquim Menezes.

Atento a esta revolução tecnológica sob o 
ponto de vista das suas implicações laborais, 
Manuel Carvalho da Silva, Coordenador do 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra e antigo secretário-geral da CGTP-
-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses - Intersindical Nacional), acredita 
que é preciso “analisar a evolução do mercado 
de trabalho, combatendo os medos com a 
consciência de que a tecnologia não é o motivo 
único e primordial do desemprego”.

Manuel Carvalho da Silva relembra que houve elevado desemprego no país, na sua opinião devido a 
opções políticas e económicas, bem como à emigração de jovens qualificados e não devido às tecnologias. 
“É preciso uma análise sobre a realidade toda: económica, social, cultural. Sobre a estrutura da economia, 
do país e dos impactos sociais. Às vezes avança-se um projeto e diz-se que é preciso um estudo de impacto 
ambiental – e são necessários – mas também é preciso o estudo dos impactos sociais das tecnologias, 
porque a decisão tem de ser sempre política”, reforça o antigo secretário-geral da CGTP-IN.
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O RUMO ATÉ À FÁBRICA DO FUTURO NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0 

Na era da indústria 4.0 muitas empresas e instituições caminham rumo à Fábrica do Futuro, passando por 
processos de transformação a uma velocidade e com uma profundidade nunca antes vista. 

Foi precisamente esta temática que juntou, na edição de 2018 da IN Conference INEGI, o CEO da EFACEC, 
Ângelo Ramalho, a CEO da Neadvance, Teresa Martins, o Diretor de Sistemas de Informação & Fabrico 
Digital da Renault CACIA, Miguel Teixeira, e o Coordenador da Industry 4.0 na Bosch Car Multimedia, 
Francisco Duarte. No painel dedicado ao tema ‘Transformações em Curso’, moderado por Fernando Sousa, 
Administrador do INEGI, Presidente da Produtech e Fundador da CEI, destacou-se um princípio com que 
todos concordaram: “não há indústria 4.0 sem pessoas”.

Durante o debate, cada orador caracterizou o percurso que a sua instituição tem vindo a percorrer para 
atingir o patamar de indústria 4.0, sendo a capacidade de adaptação, o planeamento estratégico e esforços 
transversais à organização, alguns dos pontos considerados essenciais.

Sobre este processo, Ângelo Ramalho afirmou que “não podemos pensar na indústria 4.0 como mais uma 
camada digital sobre aquilo que fazemos. Primeiro temos de repensar aquilo que fazemos, e desde logo a 
forma como nos organizamos. Explorar sinergias transversais quando a tendência é para que tudo funcione 
em silos” é um dos maiores desafios, explicou o CEO da EFACEC.

Por sua vez Miguel Teixeira apresentou o roadmap para 2020 da Renault CACIA, reforçando a importância 
de ter uma estratégia e de esforços agregados. O diretor de Sistemas de Informação & Fabrico Digital 
da empresa foi desafiado a criar uma fábrica modelo onde fosse possível testar vários aceleradores 
tecnológicos e determinar o valor acrescentado. Pretende reunir conclusões avaliando o impacto nos lead 
times e rendimento operacional.

Por outro lado, enquanto conectar dispositivos físicos ao mundo digital e a um sistema é o primeiro patamar, 
o próximo desafio será interligar vários sistemas. Do ponto de vista da Bosch, explica Francisco Duarte, na 
era da indústria 4.0 a palavra chave é “connected”, numa perspectiva transversal a todas as etapas de ação 
internas ou externas à empresa.

Atento às tendências do setor, o especialista apontou as decisões com base em informação de há dias 
ou horas, a excessiva quantidade e complexidade de dados, a falta de standards para interoperabilidade 
e a plena substituição das pessoas por sistemas de inteligência artificial como problemas determinantes. 
Sobre este último fator, no entanto, afirmou que dada “a evolução da população portuguesa nas próximas 
décadas, ainda bem que vão existir muitos robôs!”



Já a CEO da Neadvance complementou o debate com a perspetiva de uma empresa para quem “o futuro 
começou em 2001, ano no qual iniciou atividade”, e que se afirma “na linha da frente do desenvolvimento de 
soluções de machine learning e sistemas de visão e inteligência artificial”. Teresa Martins apresentou algumas 
soluções que já estão no terreno, que permitem, por exemplo, o controlo de qualidade de 100% da produção 
em tempo real, a identificação automática de peças e o guiamento de robôs.

As pessoas no centro da estratégia

Ao longo do debate os especialistas sublinharam que a revolução das práticas industriais está assente em 
importantes inovações tecnológicas que permitem a virtualização, descentralização e acesso e interpretação 
de informação em tempo real, mas os recursos humanos são considerados fator crítico de sucesso.

“Toda a inovação que implementamos é para as pessoas”, explicou Miguel Teixeira. “Saber guiá-las, treiná-
las, ajudá-las, melhorar a sua produção, dar-lhes acesso aos indicadores, de forma cada vez mais preditiva” 
são objetivos para Renault CACIA. Ângelo Ramalho partilha esta perspetiva, e reiterou: “sem as pessoas 
não conseguimos atingir os nossos objetivos, [que são] otimizar, quer do ponto de vista da qualidade, da 
flexibilidade, da eficiência, ou do lucro”. Francisco Duarte destacou porém que a eliminação de postos 
de trabalho pela inteligência artificial é cada vez mais uma tendência maior. Fator que torna ainda mais 
importante a permanente requalificação de trabalhadores e a adoção de diferentes funções ao longo da 
vida laboral, argumentou.

Ainda neste tópico, e questionados pelo público sobre como captar e reter talento humano, os especialistas 
destacaram fatores que vão além do elemento monetário. “Temos a sorte de oferecer desafios estimulantes 
em termos tecnológicos e científicos”, explicou Teresa Martins. Ainda assim, neste “ecossistema de pessoas”, 
rematou Ângelo Ramalho, “a mudança é rotina”. A proximidade a centros de interface tecnológico e 
universidades foi também um dos temas centrais do painel, onde as intervenções ilustraram a importância 
da relação para o processo de inovação e elo de ligação a novos talentos.
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TULLIO TOLIO - POLITÉCNICO DE MILÃO 
E CLUSTER ITALIANO “INTELLIGENT FACTORIES”: 
Inovação constante é a aposta da Fábrica do Futuro

A inovação constante é garantia do contínuo aumento de produtividade, fator fortemente ligado  ao 
crescimento económico de um país. É o que defende Tullio Tolio, professor catedrático de “Sistemas 
de Fabrico e Produção” no Politécnico de Milão e Presidente do Conselho Técnico-Científico do 
Cluster italiano “Intelligent Factories”, que rejeita a ideia de que a integração da inteligência artificial 
e automação resulte na diminuição de postos de trabalho para o ser humano, e acredita que os novos 
produtos que resultam desta produtividade vêm solucionar problemas da sociedade.

Durante a sua intervenção na edição de 2018 da IN Conference INEGI, o especialista argumentou que 
a Fábrica do Futuro passa pelo investimento na inovação como fator essencial para o aumento da 
produtividade. E como fazê-lo? Ter objetivos claros definidos, a maior cooperação entre a investigação 
e a indústria, bem como tornar os processos de I&D mais ágeis para responder às necessidades reais e 
atuais da sociedade, são apostas de sucesso na perspetiva de Tullio Tolio.

O orador descreveu a realidade em Itália como exemplo desta estratégia, destacando o papel do Cluster 
italiano “Intelligent Factories”, do qual é fundador e foi presidente, que tem como objetivo criar e 
implementar uma estratégia nacional baseada na investigação e inovação para reforçar a competitivi-
dade da indústria italiana. Como exemplo deste esforço apresentou o projeto “Lighthouse Plants”, que 
impulsiona e co-financia a criação de novas unidades de produção que qualifiquem como indústria 
4.0, e que suportem em paralelo um projeto especial de investigação e desenvolvimento de novos e 
melhores processos de fabrico.

(...) a Fábrica do Futuro 
passa pelo investimento 
na inovação como fator 
essencial para o aumento
da produtividade.
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Gostaríamos que partilhasse connosco o seu percurso 
profissional, uma vez que é em grande parte coincidente 
com o da EDP Renováveis, nos últimos 20 anos.

Nos últimos 20 anos tive o privilégio de desempenhar 
funções sempre na área das energias renováveis, até 2002 
na área hídrica e a partir desta data na eólica, algo que 
sempre me fascinou e motivou. 
 
De facto, é extremamente gratificante ter a oportunidade 
de desenvolver projetos que aproveitam os recursos endó-
genos do nosso país, criando riqueza e, simultaneamente, 
contribuindo para limitar as alterações climáticas do planeta 
e assim melhorar as condições ambientais das gerações 
atuais e futuras.

No lugar de administrador delegado da EDP Renováveis 
Portugal, que desempenho atualmente, tenho como missão 
desenvolver o negócio em Portugal de uma forma rentável 
e sustentada. A EDP Renováveis, empresa que vi nascer e 
crescer, é hoje uma empresa líder mundial em energias 
renováveis, sendo a 4.ª maior do mundo na produção de 
energia de origem eólica, com presença em 13 países, e a 1ª 
em Portugal.

Como considera que a energia elétrica consegue ser um 
elemento diferenciador na economia do país? Nessa mesma 
perspetiva, que contribuição vê, por parte do INEGI, às 
empresas dedicadas ao negócio da eletricidade nos vários 
segmentos da cadeia de valor?

A aposta nas energias renováveis para a produção de eletri-
cidade constitui um motor do desenvolvimento económico e 
social do país, de uma forma sustentável e competitiva. 

Em 2018, 53,1% da energia elétrica consumida foi produzida 
através de fontes de energias renováveis, em que as centrais 
eólicas contribuíram com cerca de metade, prevendo-se 
que em 2030 possa ultrapassar os 80%. Este crescimento 
será acompanhado de elevados investimentos públicos e 
privados, sobretudo na instalação de novas centrais eólicas e 
solares e redes de interligação.    

INEGI NOTÍCIAS

António Lobo Gonçalves
Trabalha na EDP desde 1982, tendo desempenhado, desde 1994, o cargo de Administrador em 
diversas empresas do Grupo em Espanha e Portugal. Atualmente é Administrador Delegado da 
EDP Renováveis Portugal, S.A. e Administrador de diversas empresas participadas. É, desde 2003, 
membro da Direção da APREN – Associação Portuguesa dos Produtores de Energias Renováveis, com 
o cargo atual de Vice-Presidente, e, desde 2011, membro dos Órgãos Sociais do INEGI – Instituto de 
Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial. Foi, de 2002 a 2012, membro da 
Eurelectric (em Bruxelas) no Grupo de Trabalho - Renewables & Distributed Generation. É Licenciado 
em Engenharia Eletrotécnica pela FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e 
realizou o Programa de Direção de Empresas pela AESE – Escola de Direção e Negócios.

Contudo, a aposta na produção elétrica através de fontes 
renováveis já não é, por si, um elemento diferenciador. 
Os desafios e oportunidades são enormes e o foco deverá 
passar fundamentalmente pela eletrificação dos transportes 
(existem bons sinais, mas ainda incipientes), digitalização 
do setor e armazenamento. Estes serão inquestionavelmente 
os próximos desafios dos países que se encontram na linha 
da frente em termos de energias renováveis. Como tal, a 
produção de eletricidade tem, e continuará a ter cada vez 
mais, um papel fundamental no crescimento da economia 
e no desenvolvimento do país, dinamizando as zonas do 
interior mais desfavorecidas onde os parques se inserem, 
criando emprego qualificado, reduzindo as importações 
de combustíveis fósseis e a nossa dependência energética 
externa e, consequentemente, permitindo um consumo mais 
eficiente e racional.

O INEGI é o organismo português com mais tradição no 
setor eólico em Portugal, assessorando praticamente todos 
os promotores desde o início da instalação desta tecnologia. 
Embora tenham, entretanto, aparecido outras entidades, o 
INEGI continua a ser principal referência nacional no setor e 
continuará a ter um papel preponderante na prestação de 
serviços e de consultoria técnica dos futuros projetos, nas 
áreas de avaliação energética, site calibration, verificação 
da curva de potência, entre outras. A contribuição do INEGI 
vai mais além da consultoria, atuando também no terreno, 
para instalação de equipamento de medição nas torres 
meteorológicas, recolha e tratamento de dados tanto em fase 
de projeto como de exploração.

Portugal tem como objetivo atingir a neutralidade carbónica 
em 2050. Qual acha que será o caminho a percorrer pelo 
setor da eletricidade? E pelos outros setores emissores de 
Gases com Efeito de Estufa?

No passado dia 28 de janeiro foi apresentado publicamente 
o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC2030), 
estabelecendo que 47% do consumo final de energia e 80% 
do consumo de eletricidade provenham de fontes renováveis.  
Paralelamente foi estabelecido o objetivo de neutralidade 
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carbónica em 2050, prevendo-se que a produção de eletri-
cidade seja 100% renovável nesta data.  

Esta tendência prevista de descarbonização, a par da digita-
lização que será também uma realidade nos próximos anos, 
implicará um forte aumento do consumo de eletricidade, que 
se estima em mais de 50% até 2050, apesar das ambiciosas 
medidas esperadas em termos de eficiência energética.
 
Este caminho faz-se com um forte investimento na instalação 
de nova potência renovável, sobretudo à custa do solar, pelo 
menos nos próximos 10 anos, e da eólica, com contribuição 
de potência offshore, sem esquecer a necessidade de 
continuar a apostar na construção de novas barragens. 
Simultaneamente, ocorrerá a desativação das centrais 
consumidoras de combustíveis fosseis, a começar pelas mais 
poluentes a carvão, que se prevê encerrar  até 2025.
 
Paralelamente, e conforme já referi, terão de ocorrer outras 
iniciativas estruturantes, nomeadamente o desenvolvimento 
de redes inteligentes, a construção de interligações transfron-
teiriças e uma aposta forte nos sistemas de armazenamento 
de energia.

Finalmente, sublinhar que este processo tem de ocorrer de 
uma forma sustentável, para que a eletricidade seja renovável 
e mais barata para os consumidores.

Como vê, nestas áreas tão importantes para alcançar a meta 
da neutralidade carbónica (transportes, eficiência energética, 
etc.), o papel que poderia ser desempenhado pelo INEGI?

A neutralidade carbónica só se consegue com um forte 
investimento na eficiência energética e nas energias renová-
veis, acompanhado da eletrificação da economia. No entanto, 
para atingir este objetivo há toda uma cadeia de valor a 
desenvolver: promoção e desenvolvimento dos projetos, 
indústria de equipamentos nas áreas das energias renováveis, 
dos transportes e do aquecimento e arrefecimento, redes 
inteligentes, armazenamento, digitalização e robotização, 
como mais relevantes.

O INEGI dispõe de elevadas competências técnicas e científicas 
que lhe dão a capacidade para continuar a desempenhar 
um papel crucial no apoio às empresas, promovendo a 
cooperação ou criando parcerias com estas, oferecendo 
serviços especializados na área da energia e da eletricidade 
em particular, transferência de tecnologia, conhecimento e 
apoio à inovação, que serão essenciais para que produzam 
melhores produtos e sejam mais competitivas.

Tendo vindo a acompanhar a trabalho do INEGI como cliente 
e como membro dos seus órgãos sociais, como analisa o 
percurso que tem vindo a ser seguido e por onde crê que 
devem passar as apostas futuras?

Efetivamente, acompanho a atividade do INEGI há mais 
de 20 anos, na sua qualidade de consultor e prestador de 
serviços na área das centrais eólicas, onde o Instituto tem 
uma longa tradição a nível nacional.     

Entretanto, hoje vivemos um novo paradigma energético, que 
caminha para uma forte integração de renováveis no sistema 
elétrico e uma cada vez maior eletrificação e digitalização da 
economia. 

Face a esta nova realidade, a procura de serviços e consultoria 
nestas áreas vai crescer, devendo o INEGI reforçar as suas 
competências para responder a estas solicitações de uma 
forma proativa e competitiva, tendo em conta que o mercado 
português começa a atrair outros institutos internacionais 
concorrentes. Talvez seja também o momento do INEGI 
apostar mais na sua internacionalização, admitindo que os 
mercados onde as empresas portuguesas já estão presentes 
possam constituir uma boa oportunidade.

Acredita que os Centros de Interface Tecnológico são 
motores de valor acrescentado para as grandes empresas, 
como a EDP Renováveis?

Os Centros de Interface Tecnológico (CIT) criam um forte 
elo de ligação entre a ciência e a tecnologia, permitindo que 
as empresas tenham acesso ao conhecimento e a recursos 

“Os desafios e oportunidades são
enormes e o foco deverá passar
fundamentalmente pela eletrificação
dos transportes, digitalização do
setor e armazenamento. Estes serão
inquestionavelmente os próximos
desafios dos países que se encontram
na linha da frente em termos de
energias renováveis.”
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humanos altamente qualificados e, consequentemente, 
serviços de valor acrescentado, potenciando a capacidade 
de inovação, caminho indispensável para qualquer empresa 
que tenha ambições de crescimento. 

Embora me pareça que são as PME’s (Pequenas e Médias 
Empresas) que mais podem beneficiar do acesso a CIT, não 
tenho qualquer dúvida que as grandes empresas, como a 
EDP Renováveis, também podem potenciar o crescimento 
do seu negócio baseado no conhecimento e inovação dos 
CIT. 

Veja-se, por exemplo, as variadas iniciativas dinamizadas 
e apoiadas pelo Grupo EDP na área tecnológica, seja 
em grandes eventos como o Web Summit ou através do 
lançamento de concursos locais e mais direcionados, que 
têm levado ao estabelecimento de parcerias com micro e 
pequenas empresas.

Em 2018, 52% do consumo de eletricidade em Portugal teve 
origem nas energias renováveis. Até 2050, este número 
deve atingir os 100%. Como perspetiva esta progressão? 
Em que medida é possível ter as pessoas, o capital, os 
recursos materiais, a indústria e os investidores alinhados 
com este objetivo?

Eu diria que Portugal tem todas as condições para poder 
continuar a ser um caso de sucesso. Senão vejamos:

- Tem equipas nas mais diversas áreas técnicas com um 
conhecimento acumulado muito relevante. Recordo que 
contamos já com duas décadas de conhecimento acumulado 
no setor renovável.

- Apesar de alguma falta de visão de longo prazo que em 
determinados momentos sentimos do lado dos governantes, 
a verdade é que o setor é maioritariamente constituído 
por grandes players internacionais que possuem os meios 
financeiros (e técnicos, conforme já referido) para levar a 
cabo projetos estruturantes e de capital intensivos e que 
estas empresas estão para ficar no país. 

“(...) já a partir de 2020 contamos 
que os efeitos nos preços da potência 
renovável instalada – em particular 
a eólica – comece a ter um contributo 
decisivo para a descida dos preços 
da eletricidade, aspeto tão importante 
para o poder de compra dos 
portugueses e para a competitividade 
da indústria nacional.”

As próprias instituições financeiras nacionais e, em particular, 
internacionais, têm vindo a aumentar o apetite por projetos 
em Portugal, sempre numa ótica de estabilidade regulatória 
que lhes continua a dar confiança.

- Tem uma localização privilegiada. Somos a porta de entrada 
na Europa e saída para o Mundo. Temos tecnólogos instalados 
em Portugal com níveis de exportação assinaláveis, temos 
cada vez mais empresas tecnológicas e de investigação a 
estabelecer-se em Portugal e, adicionalmente,

- Temos, agora, um plano energético cuja prioridade parece 
estar totalmente alinhada com um crescimento sustentável 
e equilibrado das energias renováveis a longo prazo (com 
neutralidade carbónica em 2050) mas, naturalmente, a 
preços competitivos. Aliás, já a partir de 2020 contamos que 
os efeitos nos preços da potência renovável instalada – em 
particular a eólica – comece a ter um contributo decisivo 
para a descida dos preços da eletricidade, aspeto tão 
importante para o poder de compra dos portugueses e para 
a competitividade da indústria nacional.

“O INEGI é o organismo português 

com mais tradição no setor 

eólico em Portugal, assessorando 

praticamente todos os promotores 

desde o início da instalação desta 

tecnologia”
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BREVES 

INEGI participa no 
desenvolvimento do primeiro 
camuflado 100% Português 

O novo sistema avançado de uniforme camuflado para soldado 
apeado parte do projeto de investigação e inovação intitulado 
“Advanced Combat Uniform” e resulta no primeiro camuflado 100% 
português. Recentemente, foi distinguido com a certificação “Army 
Tested”, atribuída pelo Exército Português e pela idD – Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, no âmbito do Sistema 
de Qualificação a Sistemas ou Equipamentos Militares. 
 
Promovido pelo Centro de Investigação Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar (CINAMIL), juntamente com o INEGI, 
o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), a RIOPELE e a DAMEL – Confeção de Vestuário, 
este projeto permitiu o desenvolvimento de melhorias significativas neste tipo de produto. Maior liberdade de movimentos, 
graças ao corte ergonómico e maior resistência, devido ao reforço das costuras, bem como a boa aderência das botas e a 
inclusão de um sistema anti-entorse com absorção do impacto são alguns dos principais desenvolvimentos efetuados.
 
Ao INEGI coube a verificação da assinatura térmica do novo uniforme e sua comparação com o modelo existente. “A grande 
divulgação das câmaras termográficas que permitem detectar a radiação infravermelha emitida pelos corpos veio dificultar a 
camuflagem dos soldados no teatro de operações, quer em operações diurnas, quer, principalmente, em operações noturnas. 
Deste modo, existe a necessidade de acautelar o aparecimento de pontos quentes no exterior dos uniformes, não só recorrendo 
a um maior isolamento térmico do corpo do soldado mas também uniformizando a temperatura exterior”, explica Mário Vaz, 
Diretor Científico da área de Ótica e Mecânica Experimental e responsável pelo projeto no INEGI. Este problema de camuflagem 
representa atualmente uma grande preocupação dos exércitos, o que tem motivado projetos de investigação nas indústrias 
têxtil e de materiais. Uma área onde “há ainda um grande potencial de desenvolvimento”, acrescenta.

Fórum Indústria: INEGI promove 
fóruns regulares para fortalecer a 
relação com o tecido empresarial 

Cumprindo com a sua missão de contribuir para o desenvolvimento 
da indústria e da economia em geral, através da inovação de base 
científica e tecnológica, o INEGI criou o INEGI Fórum Indústria. 
A iniciativa vai realizar-se periodicamente e teve já a sua primeira 
edição, dedicada ao setor automóvel.
 
O objetivo passa por intensificar e aprofundar o relacionamento com as empresas, através de dinâmicas colaborativas, 
numa lógica estratégica de longo prazo. “Pretende-se dar a conhecer as capacidades do INEGI, ouvir as empresas sobre as 
suas necessidades em termos de inovação e apoio tecnológico, criando um canal aberto para uma interação permanente”, 
afirma José Sampaio, Diretor Coordenador de Inovação e Transferência de Tecnologia do INEGI.
 
A primeira edição realizou-se no último trimestre de 2018 e focou-se nos fabricantes de componentes e subsistemas 
do setor automóvel. Marcaram presença empresas do setor automóvel, bem como os respetivos clusters. “Acreditamos 
que foi uma sessão de trabalho muito produtiva e com conclusões úteis para uma melhor compreensão dos desafios 
tecnológicos e de inovação que enfrentam atualmente, assim como da oferta tecnológica que deve vir a ser desenvolvida”, 
acrescenta o Diretor Coordenador de Inovação e Transferência de Tecnologia do INEGI.
 
Para 2019 estão previstas varias sessões setoriais ou temáticas do INEGI Fórum Indústria, a serem anunciadas. 
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Formação avançada focada em tecnologias associadas ao gás 
natural desenhada para Quadros Superiores da REN

No âmbito de uma parceria estabelecida com a REN, o INEGI organizou, no passado mês de setembro, uma formação 
avançada em energia, focada nas tecnologias associadas ao gás natural.

Este programa, desenhado à medida, destinou-se a quadros superiores de várias empresas do universo da REN e 
visou transmitir um conjunto de conhecimentos sobre as tecnologias associadas ao gás natural (produção, transporte, 
armazenamento, utilizações, elementos de projeto, etc.). No âmbito desta formação, foram organizadas visitas técnicas ao 
aterro da SULDOURO em Sermonde (onde é produzido biogás), bem como à Estação de Francos da STCP – onde se situa o 
sistema de abastecimento da frota de autocarros movidos a gás natural.

O INEGI dispõe de programas de formação à medida, que apresentam soluções desenhadas em conjunto com as empresas, 
de forma a responder aos seus desafios. Tipicamente resultam da iniciativa do cliente ou da relação construída em projetos 
de inovação e consultoria anteriores.

IBM distingue trabalho 
de Investigadora do INEGI 

A investigadora do INEGI Elisabete Silva foi reconhecida com 
uma menção honrosa na 28ª edição do prémio científico IBM 
relativo ao ano de 2017, iniciativa que visa reconhecer trabalhos 
de elevado mérito na área das Ciências da Computação.

O trabalho de Elisabete Silva teve como objetivo a otimização 
das propriedades in vivo dos tecidos pélvicos de mulheres 
assintomáticas, com incontinência urinária e com prolapso dos órgãos pélvicos, usando uma análise inversa de elementos 
finitos. Os resultados deste estudo, explica a investigadora do INEGI, “sugerem que a combinação de tecnologias pode 
permitir a determinação das propriedades in vivo da musculatura pélvica de forma não invasiva, o que poderá ajudar, 
num futuro próximo, a personalizar e otimizar as malhas cirúrgicas de reconstrução, reduzir as taxas de reoperação e até 
mesmo optimizar técnicas para a combater estas disfunções pélvicas de forma eficiente, precisa e não invasiva”. 

Nova certificação do INEGI avalia as emissões dos materiais 
de construção para o mercado alemão 

O Laboratório de Qualidade do Ar Interior do INEGI está apto para realizar ensaios que tenham como objetivo adquirir o 
selo EMICODE, um sistema de classificação desenvolvido na Alemanha, que permite comparar e avaliar as características 
de emissão de produtos de instalação e construção de pavimentos e, ao mesmo tempo, incentiva a melhoria dos produtos.

O reconhecimento, atribuído pela associação alemã GEV (Association for the Control of Emissions in Products for 
Flooring Installation, Adhesives and Construction Products e.V.), permite que o INEGI realize os ensaios aos produtos 
finais e não apenas na sua fase de desenvolvimento. “Pretendemos ser um interlocutor de proximidade tanto para 
empresas portuguesas como espanholas, que pretendam exportar para a Alemanha”, explica Gabriela Ventura, responsável 
técnica do Laboratório de Qualidade do Ar Interior do INEGI. 

O EMICODE tem-se tornado um selo de qualidade de referência internacional. Garante a profissionais da construção e a 
consumidores finais orientação para decidirem quais os materiais que oferecem segurança máxima contra a poluição do 
ar interior e melhor proteção da saúde.
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Damos resposta às imposições legais que implicam 
que as empresas industriais façam as medição 
de poluentes em chaminés e avaliação das condições 
do ambiente de trabalho, em particular no que 
respeita à exposição aos agentes químicos.
 
O nosso Laboratório de Caracterização Ambiental 
existe há mais de 20 anos e está acreditado 
pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) 
para efetuar alguns destes ensaios. É um dos 
Laboratórios nacionais com mais parâmetros 
acreditados ao nível dos efluentes gasosos.

CONHEÇA AS NOSSAS 

SOLUÇÕES

CARACTERIZAÇÃO DE 
EFLUENTES GASOSOS

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
A AGENTES QUÍMICOS

Disponibilizamos soluções capazes de 
minimizar o impacto ambiental da atividade 
das empresas, ajudando-as a cumprir 
os requisitos legais.

SERVIÇOS 

Peça-nos uma proposta em: servicos.inegi.up.pt/pt/servicos-laboratoriais/caracterizacao-ambiental/
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