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Message from the Board of Directors

MENSAGEM DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2019 permitiu continuar a reforçar o impacto 
do INEGI no desenvolvimento e competitividade da 
indústria nacional e continuar a melhorar as condições 
de desenvolvimento dos nossos colaboradores.

As atividades de Investigação, Desenvolvimento, 
Transferência de Tecnologia, Consultoria e de Serviços 
executados em 2019 permitiram atingir um Volume de 
Negócios de 11,1 MEUR, o maior de sempre na história 
do INEGI e resultando num crescimento acumulado de 
56% nos últimos 4 anos. Este resultado reflete ainda um 
crescimento de 12% por comparação com o exercício de 
2018, distribuído em 5% de crescimento na componente 
Faturação e em 20% de crescimento na componente 
Financiamentos Competitivos. Atingiu-se um EBITDA de 
1,07 MEUR e um Resultado Líquido positivo de 637 kEUR, 
resultados estes que incluem o proveito extraordinário 
resultante da alienação de uma parte das antigas 
instalações do INEGI (208 kEUR). Retirando o efeito das 
mais valias, os resultados subiram 7,5%, de 399 kEUR em 
2018, para 429 kEUR em 2019.

Ao nível dos Recursos Humanos, verificou-se um cresci-
mento de 6% no headcount, tendo-se chegado ao final do 
ano com 271 colaboradores no quadro (172 Contratados e 
99 Bolseiros de Investigação).

O Conselho de Administração realça em 2019:

I) A atribuição do financiamento da CCDR-Alentejo ao 
INEGI Alentejo e à Universidade de Évora para a criação 
de uma infraestrutura laboratorial conjunta, em Évora, 
dedicada ao setor aeroespacial, no valor de cerca de 1,3 
MEur.

II) A atribuição da classificação Excelente (classificação 
máxima) ao LAETA, Laboratório Associado em Energia, 
Transportes e Aeronáutica, cuja liderança passou a ser

assumida pelo INEGI, no contexto da avaliação da FCT às 
unidades de investigação. Na sequência deste processo, 
o LAETA será financiado pela FCT em 5,9 MEur (o INEGI 
representa cerca de 42%), entre o financiamento base e o 
financiamento programático, para os próximos 4 anos.

III) A condução do processo de Reflexão Estratégica 2025, 
mobilizando a Administração, a Comissão Executiva, 
alguns quadros chave e o Conselho Estratégico, de onde 
resultaram um conjunto de Diretrizes Estratégicas a 
serem implementadas a partir de 2020.

IV) A conclusão da execução dos Projetos Estruturados 
de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico 
para 2016-2019, SCITECH e HEBE (Norte 2020), tendo-se 
atingido todos os objetivos estipulados.

v) O investimento continuado no reforço da estrutura 
e competências de desenvolvimento de negócio e de 
gestão de projetos.

VI) A implementação da nova organização do Pilar de 
Investigação e Desenvolvimento, refletindo a nova orga-
nização do LAETA e um melhor alinhamento com as 
Unidades de Negócio do INEGI. 

VII) A execução, de acordo com o plano, do programa 
de investimento em meios técnicos e reforço de compe-
tências e equipas, no âmbito do financiamento base 
plurianual dos CIT - Centros de Interface Tecnológico.

VIII) A adoção do Código da Contratação Pública a partir 
de 1 de Maio, dado o incremento de financiamento público 
de que beneficia ter levado a ultrapassar 50% dos 
proveitos.

IX) A submissão, no 2º semestre, da candidatura à 
CCDR-Norte para financiamento da atualização da infra-
estrutura laboratorial e experimental e da ampliação das 
instalações, designada de INEGI 2030. Esta candidatura 
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foi articulada com os eixos estratégicos do financiamento 
base plurianual aos CIT. O arranque deste investimento 
de 5,1 MEur, financiado a 85% e a executar em cerca de 
2 anos, aguarda o resultado da candidatura.

X) A participação do INEGI no EIT Manufacturing, uma KIC 
– Knowledge Innovation Community com o objetivo de 
desenvolver e aumentar a competitividade da indústria 
transformadora europeia, que integra o EIT – European 
Institute of Innovation & Tecnhnology. O INEGI participa 
nesta KIC em consórcio com o INESC TEC e a FEUP.

XI) A obtenção da certificação IS0 9001:2015 dos Serviços 
do INEGI nas áreas Energia Eólica, Ambiente e Fogo, 
Manutenção Industrial, Previsão de Energia Renovável e 
Formação Avançada.

O Conselho de Administração deixa uma palavra de 
particular de apreço a todos os colaboradores do INEGI 
pelo empenho e esforço colocados diariamente na 
persecução da nossa missão. Também, uma palavra de 
apreço aos Professores / Investigadores universitários 
afiliados pelo seu inestimável contributo.

Em termos do futuro mais imediato, o foco principal do 
INEGI deve continuar a ser melhorar a capacidade de 
valorizar a sua oferta e crescer na prestação de serviços 
de I&I e de Consultoria e Serviços à indústria.

O Conselho de Administração agradece a todos os 
parceiros, clientes, financiadores e associados a confiança 
depositada na nossa Instituição, sem a qual não seria 
possível continuar a trilhar este caminho, e manifesta o 
seu empenho em continuar a trabalhar para que o INEGI 
seja cada vez mais O Parceiro de Inovação das empresas 
e A Instituição de Referência a converter conhecimento 
em valor.

In 2019 it was possible to continue to reinforce INEGI’s 
impact on the development and competitiveness of 
national industry and to keep improving the conditions 
for the development of all our collaborators. 

The Research, Development, Technology Transfer, 
Consulting and Services activities carried out in 2019 
resulted in a Turnover of more than EUR 11,1 million, the 
largest ever in the history of INEGI and resulting in a total 
growth of 56% in the last 4 years. This result, reflects 
a growth of 12% compared to the 2018 financial year, 
with a breakdown of a 5% growth in the direct invoicing 
component and of a 20% growth in the competitive 
funding component. EBITDA of EUR 1,07 million and 
positive Net Results of EUR 637 thousand were achieved, 
which include the extraordinary income resulting from 
the selling of one part of the old INEGI’s premises (EUR 
208 thousand). Taking away the extraordinary income 
effect, the results grew 7,5%, from EUR 399 thousand in 
2018 to EUR 429 thousand in 2019.

In terms of Human Resources, there was a growth of 6% 
in the headcount, reaching a total of 271 staff by the end 
of the year (172 Contracted and 99 Research Fellows).

In 2019, the Board of Directors wishes to highlight:

I) The funding of EUR 1,3 million obtained by INEGI 
Alentejo and University of Évora from CCDR-Alentejo, 
in order to establish a joint lab infrastructure, in Evora, 
focused on the aerospace industry.

II) The Excellent score obtained by LAETA – Associated 
Laboratory of Energy Transports and Aeronautics, now 
led by INEGI, in the context of the last FCT research 
units’ evaluation. As consequence, LAETA will be funded 
in about EUR 5,9 million (INEGI represents about 42%), 
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comprising both the base funding and the programmatic 
funding for the next 4 years.

III) The process of Strategic Reflection 2025 was carried 
out, engaging the Board of Directors, the Executive Board, 
some key Directors and the Strategic Council, from which 
a number of Strategic guidelines were established to be 
implemented starting in 2020.

IV) The closing of the Structured Projects for Scientific 
Research and Technological Development for 2016-2019, 
SCITECH and HEBE (North 2020), having reached all the 
established objectives.

V) The continuous investment in reinforcing the structure 
and the competences in business development and in 
project management.

VI) The implementation of the new Research and 
Development Pilar organization, mirroring the new 
organization of LAETA and the implementation of a 
better alignment with the various Business Units.

VII) The execution, according to plan, of the investment 
in technical means, as well as in competences and team 
reinforcement, established in the CIT’s multiannual base 
funding programme.

VIII) The adoption of the Public Contracts Code, starting 
on May 1st. This results from the fact that INEGI’s public 
funding has grown to more than 50% of its income.

IX) The submission, in the 2nd semester, of the 
application to CCDR-Norte for funding of the investment 
in the upgrade of labs and experimental infrastructures 
and the expansion of the facilities, designated as INEGI 
2030. This application was aligned with the strategic 
framework of the CIT base funding. The go ahead with 
the EUR 5,1 million investment plan, funded to 85% and 

to be executed in 2 years, is waiting for the results of the 
CCDR-Norte call.

X) The inclusion of INEGI in the EIT Manufacturing, a KIC 
– Knowledge Innovation Community with the objective 
of developing and promoting the competitiveness of the 
manufacturing industry in Europe, integrated in the EIT 
– European Institute of Innovation & Technology. INEGI 
participation in this KIC was established in the context of 
consortium with INESC TEC and FEUP,

XI) The IS0 9001:2015 certification of INEGI’s Services 
in the fields of Wind Energy, Environment and Fire, 
Industrial Maintenance, Renewable Energy Forecast  
and Advanced Training was obtained.

The Board of Directors would like to express a very special 
thanks to all INEGI collaborators for the commitment 
and effort assigned daily in fulfilling our mission. Also 
a special word to the affiliated Faculty/Researchers for 
their invaluable contribution.

In the near future, INEGI’s main focus should be on 
continuing to improve the ability to promote and upgrade 
its offer and to grow in the selling of R&I and Consulting 
Services to the industry.

The Board of Directors wishes to thank all partners, 
customers, funders and associates the unwavering trust in 
our institution, without which it would not be possible to 
continue to walk this path, and expresses its commitment 
to continue to work so that INEGI is increasingly The 
Innovation Partner of companies and The Reference 
Institution in the conversion of knowledge into value.
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Key Numbers
NÚMEROS CHAVE 

11,1 M EUR
Volume Negócios
Turnover in 2019
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2,8
Artigos ISI por 
Investigador
ISI Papers per 
Researcher

1,3
Teses Doutoramento 
por Investigador 
PhD Thesis per Researcher

113
Doutorados
PhDs

12
Patentes
Patents
5 Concedidas / 7 Pedidas
5 Awarded / 7 Applied

8.272m2
Instalações
Facilities

123
Projetos de Inovação 
com a Indústria
Innovation Projects with Industry

Clientes
Customers

591

222
Parceiros Internacionais
International Partners

6
SPIN-OFFS no Mercado
SPIN-OFFS in the market

Laboratórios Acreditados 
pelo IPAC - Instituto 
Português de Acreditação
Laboratories accredited 
by IPAC - Portuguese 
Accreditation Institute

4

Internacional
International

21,3%

Projetos com Empresas
Projects with Companies

70,3%

46,5%
Faturação
Invoicing



ANO / YEAR 2019 

15

271
Colaboradores do Quadro Próprio
Total of Own Staff

172
Contratados
Employees

99
Bolseiros de Investigação
Research Fellows



O programa de investimento no âmbito do financiamento plurianual dos Centros de 
Interface Tecnológico (CIT), para o período junho de 2018 a junho de 2021, num total 
de 2,8 milhões de euros, está em curso com a execução de investimentos em meios 
técnicos, no reforço das equipas de investigação e inovação e no desenvolvimento de 
competências científicas e tecnológicas, seguindo o plano de reforço da capacidade de 
resposta da Instituição aos desafios da digitalização da indústria, da economia circular e 
da eficiência energética, em cinco eixos estratégicos:

I.    Estratégia e Promoção da Inovação
II.   Internacionalização
III.  Excelência Científica ao Serviço da Inovação
IV.  Digitalização da Indústria e Produção Avançada e Sustentável
V.   Tecnologias Energéticas e Economia Circular

O desenvolvimento de um modelo de referência para a capacitação e desenvolvimento 
da oferta na área da indústria 4.0 (Figura 1) é um dos principais resultados entretanto 
produzidos, a par do investimento na aplicação de técnicas de inteligência artificial e 
modelização digital para o desenvolvimento de novos materiais e do desenvolvimento e 
otimização de processos de fabrico, bem como da criação de um serviço de consultoria 
tecnológica para apoiar as empresas na transição digital.

Base Funding
FINANCIAMENTO BASE

Figura 1 – Modelo de referência para a definição do posicionamento 
e da oferta na área da indústria 4.0.
Figure 1 – Reference model for the definition of positioning and offer 
in the industry 4.0. area
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AUTORREGULAÇÃO
SELF-REGULATION

Automação cognitiva com vista 
ao controlo integrado de todo 

o sistema em tempo real.
Cognitive automation for 

integrated control of the entire 
system in real time.

Ai

AUTONOMIA 
e EMPOWERING

AUTONOMY AND EMPOWERING
Integração de sistemas de apoio à decisão 

que favorecem decisões autónomas ou 
colaborativas (homem-máquina) nos 

diferentes níveis de organização.
Integration of decision support systems that favor 

autonomous or collaborative decisions 
(man-machine) at different levels of the organization.

VIRTUALIZAÇÃO
VIRTUALIZATION

Hybrid twins (dynamic data-driven 
models): Modelos virtuais de todo 
o tipo de ferramentas e processos.

Hybrid twins (dynamic data-driven 
models): Virtual models of all types of 

tools and processes.

COMPATIBILIDADE 
CIBER-FÍSICA

CYBER-PHYSICAL COMPATIBILITY
Incorporação de novos sistemas (ciber-) 

físicos e/ou upgrading dos existentes com 
vista à sua plena integração horizontal 

e vertical em sistemas inteligentes.
Incorporation of new (cyber-) physical systems and/or 

upgrade of existing ones aiming towards full horizontal 
and vertical integration in intelligent systems.

FLEXIBILIDADE 
e CUSTOMIZAÇÃO

FLEXIBILITY AND CUSTOMIZATION
Modularidade de todo o tipo de 

sistemas (ciber-) físicos para produção, 
inspeção e handling.

Modularity of all types of (cyber) physical 
systems for production, inspection 

and handling.

MÁQUINA

Machine
FERRAMENTA / COMPONENTE

Tool / Component

LINHA DE PRODUÇÃO

Production Line

NEGÓCIO / BUSINESS

CÉLULA

Cell

Fabrico Aditivo e Híbrido
Hybrid and Additive Manufacturing

Processos Avançados de Fabrico
Advanced Manufacturing Processes

Materiais Avançados
Advanced Materials 

FÁBRICA INTELIGENTE
SMART FACTORY

INEGI 4.0 - Framework
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The investment program under the multi-annual financing of the Technological Interface Centers (CIT), 
for the period of June 2018 to June 2021, for a total of 2.8 million euros, is underway with the execution 
of investments in technical resources, the strengthening of research and innovation teams and in the 
development of scientific and technological skills, following the Institution’s plan to strengthen its response 
capacity to the challenges of industry digitalization, circular economy and energy efficiency, in five strategic 
areas:

I.    Innovation Promotion and Strategy
II.   Internationalization
III.  Scientific Excellence at the Service of Innovation
IV.  Industry Digitization and Advanced and Sustainable Production
V.   Energy Technologies and Circular Economy

The development of a reference model for the strengthening and development of the offer in the area of   
industry 4.0 (Figure 1) is one of the main results meanwhile achieved, together with the investment in the 
application of artificial intelligence techniques and digital modeling for the development of new materials 
and development and optimization of manufacturing processes, and the creation of a technological 
consultancy service to support companies in the digital transition.

À imagem da abordagem adotada para a área da Indústria 4.0, foi desenvolvido um trabalho de definição de 
oferta na área da Economia Circular. Neste âmbito, foi também definido um conjunto de atividades focadas 
em reforçar a capacidade do INEGI no desenvolvimento de tecnologias e serviços associados à utilização 
de fontes de energia renováveis e de outros recursos energéticos (excesso de calor/frio industrial, vento e 
biomassa).

Prosseguiu a consolidação da estrutura de desenvolvimento de negócio com as empresas, através da 
formação dos seus elementos em competências específicas para o desempenho desta função.

In line with the approach adopted for the Industry 4.0 area, the offer in the Circular Economy area was also 
defined. In this context, a set of activities was also defined focused on strengthening INEGI’s capacity to 
develop technologies and services associated with the use of renewable energy sources and other energy 
resources (excess heat/industrial cold, wind and biomass).

The consolidation of the structure of business development with companies continued through the training 
of its elements in specific skills for the performance of this function.
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The Industry Forum initiative also continued, with the organization of two more events, 
the Industry 4.0 Forum and the Capital Goods Industry Forum, aiming, on the one hand, 
to deepen the knowledge of the companies’ scientific and technological support needs 
and, on the other hand, to disseminate skills and the capabilities that the Institution 
already has at the service of companies.

In the internationalization dimension, two Collaboration Protocols were signed with 
international R&D institutes, namely with CERMI - Center for Renewable Energies 
and Industrial Maintenance (Cape Verde) and the Institut de Recherche Tecnologique 
Antoine de Saint-Exupery (France). A Cooperation Protocol was also prepared with the 
COMTES FHT Institute - Complete Technological Service Forming, Heat Treatment (Czech 
Republic).

Prosseguiu também a iniciativa Fórum Indústria com a realização de mais dois eventos, 
Fórum Indústria 4.0 e Fórum Indústria Bens de Equipamento, tendo em vista, por um 
lado, aprofundar o conhecimento das necessidades de apoio científico e tecnológico das 
empresas e, por outro lado, divulgar as competências e as capacidades que a Instituição 
já coloca ao serviço das empresas.

Na dimensão da internacionalização concretizou-se a celebração de dois Protocolos 
de Colaboração com institutos de I&D internacionais, nomeadamente com o CERMI – 
Centro de Energias Renováveis e de Manutenção Industrial (Cabo Verde) e o Institut de 
Recherche Tecnologique Antoine de Saint-Exupery (França). Foi ainda preparado um 
Protocolo de Cooperação com o Instituto COMTES FHT - Complete Technological Service 
Forming, Heat Treatment (República Checa).

Imagem 1 – Fórum Indústria 4.0.
Image 1 – Industry 4.0 Forum

Imagem 2 – Fórum Indústria Bens de Equipamento
Image 2 – Capital Goods Industry Forum
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No segundo semestre de 2019 foi submetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N) uma candidatura, cujo resultado aguardamos para breve, para o financiamento da atualização 
e reforço da infraestrutura laboratorial e experimental. Este plano de investimento foi concebido de forma 
totalmente articulada com o investimento que está em curso no âmbito do financiamento base e ambos se 
potenciam mutuamente, sendo que este último é maioritaria-mente orientado para o desenvolvimento de 
competências e reforço das equipas de investigadores e engenheiros e o primeiro se destina exclusivamente 
ao investimento em meios laboratoriais e experimentais.

O valor total deste plano, que foi designado por INEGI 2030 – Inovação para os novos desafios tecnológicos, 
ascende a cerca de 5,1 milhões de euros e visa preparar a base laboratorial e experimental da Instituição 
para a próxima década.

Está estruturado nos seguintes eixos principais:

›  Indústria 4.0.
›  Tecnologias Avançadas de Fabrico.
›  Inovação em Materiais Compósitos.
›  Transição Energética e Economia Circular.
›  Monitorização e Integridade Estrutural.
›  Infraestrutura Informática, de Comunicação e de Computação.
›  Adaptação das Instalações.

O plano prevê que estes investimentos sejam executados num prazo de dois anos.

In the second half of 2019, an application was submitted to Northern Portugal Regional Coordination and 
Development Commission (CCDR-N), the result of which we expect to have shortly, for financing update 
and reinforcement of the laboratory and experimental infrastructure. This investment plan was conceived 
in a totally articulated way with the investment that is underway in the scope of the base financing and 
both are mutually complementary, the latter being mostly oriented towards the development of skills 
and reinforcement of the teams of researchers and engineers and the former is intended exclusively for 
investment in laboratory and experimental resources.

The total value of this plan, designated INEGI 2030 - Innovation for new technological challenges, amounts 
to approximately 5.1 million euros and aims to prepare the Institution’s laboratory and experimental base 
for the next decade.

It is structured in the following main axes:

›  Industry 4.0.
›  Advanced Manufacturing Technologies.
›  Innovation in Composite Materials.
›  Energy Transition and Circular Economy.
›  Monitoring and Structural Integrity.
›  IT, Communication and Computing Infrastructure.
›  Adaptation of Facilities.

The plan foresees that these investments will be carried out within two years.

Laboratory and Experimental Infrastructure Updating 

ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 
LABORATORIAL E EXPERIMENTAL 
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Foi concluído o processo de avaliação da candidatura do LAETA, liderada pelo INEGI, para 
o período 2019-2022, tendo o projeto obtido a classificação de Excelente.

Para além do INEGI, o LAETA incorpora o Instituto de Engenharia Mecânica ligado Instituto 
Superior Técnico, da Universidade de Lisboa, a Associação para o Desenvolvimento da 
Aerodinâmica Industrial, ligado à Universidade de Coimbra e o Centro de Investigação 
em Aeronáutica e Astronáutica da Universidade da Beira Interior.

O INEGI assumiu a liderança deste Laboratório Associado que iniciou já a implementação 
do novo programa que inclui uma reestruturação da sua estrutura orgânica baseada 
em cinco grupos de investigação interinstitucionais e um conjunto de linhas temáticas 
orientadas para a valorização da ciência.

A Figura 2 representa a estrutura fundamental da nova organização do LAETA.

The process of evaluating the application of LAETA, led by INEGI, for the period 2019-2022 
was concluded, with the project obtaining the classification of Excellent.

In addition to INEGI, LAETA incorporates the Institute of Mechanical Engineering 
linked to Instituto Superior Técnico, of the University of Lisbon, the Association for the 
Development of Industrial Aerodynamics, linked to the University of Coimbra, and the 
Center for Research in Aeronautics and Astronautics of the University of Beira Interior.

INEGI assumed the leadership of this Associated Laboratory, which has already started 
the implementation of the new program that includes a restructuring of its organic 
structure based on five inter-institutional research groups and a set of thematic lines 
oriented towards the valorization of science.

Figure 2 represents the fundamental structure of the new LAETA organization.

LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports 
and Aeronautics

LAETA - Laboratório Associado para 
a Energia, Transportes e Aeronáutica 



LINHAS TEMÁTICAS
THEMATIC LINES
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Desafios societais
Necessidades/prioridades 

da Indústria

Societal challenges
Industrial needs/priorities

Conhecimento 
científico/experiência

Scientific 
knowledge/expertise

Impacto

Impact

TL

GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO / RESEARCH GROUPS

Materiais e Processo 
de Fabrico
Materials &

Manufacturing Processes

1.  Energia Sustentável
Sustainable Energy

Estruturas e 
Sistemas Mecânicos

Structures & 
Mechanical Systems

Energia, Ambiente 
e Sustentabilidade

Energy, Environment 
& Sustainability

Sistemas Inteligentes 
e Controlo

Intelligent Systems 
& Control

Biomecânica
Biomechanics

2.  Transportes de Superfície
Surface Transports

3.  Espaço & Aeronáutica
Space & Aeronautics

4.  Produção Avançada
Advanced Production

5.  Saúde & Bem-Estar
Health & Wellbeing 

6.  Tecnologias Emergentes
Emerging Technologies

Figura 2 – Nova Organização do LAETA
Figure 2 - New LAETA organization
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O EIT Manufacturing é uma Comunidade de Conhecimento e Inovação, constituída 
por 50 parceiros de 17 países europeus dos setores da educação, investigação e 
empresarial, que integra o EIT (European Institute of Innovation & Technology), que 
tem a missão de juntar atores importantes no domínio da indústria transformadora 
europeia em ecossistemas de inovação, que permitam adicionar valor único aos 
respetivos produtos, processos e serviços.

A melhoria da competitividade das empresas europeias, com vista à criação de 
emprego e proteção do meio ambiente, é objetivo central desta iniciativa no contexto 
de uma visão de liderança global da indústria transformadora.

A ação do EIT Manufacturing enquadra-se em 6 objetivos estratégicos:

1.   Excelência no talento e nas competências;
2.  Ecossistemas de inovação eficientes;
3.  Digitalização total da produção;
4.  Orientação ao cliente (customer-driven);
5.  Sustentabilidade social;
6.  Sustentabilidade ambiental.

Seguindo 4 bandeiras principiais:
 

1.   Pessoas e robots para um trabalho sustentável;
2.  Fabrico aditivo para total flexibilidade;
3.  Produção sem resíduos para uma economia circular;
4.  Plataformas para redes de valor digitalizadas.

O INEGI participa nesta Comunidade de Conhecimento e Inovação (CCI) para a área das 
Tecnologias de Produção em parceria com o INESC TEC - Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência e a FEUP - Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto. A SONAE completa a participação nacional, do lado das 
empresas. 

Os primeiros projetos colaborativos entre os parceiros desta CCI, coordenados pelo 
INEGI, vão constituir novas redes de colaboração, focadas na criação de modelos 
inovadores de formação da comunidade industrial e académica. O INEGI participa ainda 
em projetos liderados pela FEUP e pela Aalto University, focados na sensibilização de 
alunos de nível secundário para a área das Tecnologias da Produção, e na análise da 
viabilidade de um sistema inovador para a gestão térmica de baterias para transportes.

A iniciativa foi promovida por um consórcio, coordenado pela Universidade de Patras, na 
Grécia, que integra 27 empresas, 15 universidades e 8 institutos de investigação oriundos 
de Portugal, Áustria, Bélgica, República Checa, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Itália, Irlanda, Lituânia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça e Holanda.

EIT Manufacturing membership

ADESÃO AO EIT MANUFACTURING
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EIT Manufacturing is a Knowledge and Innovation Community, made up of 50 partners from 17 
European countries in the education, research and business sectors - which is part of EIT (European 
Institute of Innovation & Technology) - and has the mission of bringing together important players 
in the area of the European manufacturing industry in innovation ecosystems, allowing the addition 
of unique value to their respective products, processes and services.

Improving the competitiveness of European companies, aiming to create jobs and protect the 
environment, is a central objective of this initiative in the context of a global leadership vision of the 
manufacturing industry.

The action of EIT Manufacturing falls into 6 strategic objectives:

1.   Excellency in manufacturing skills and talent;
2.  Efficient manufacturing innovation ecosystems;
3.  Full digitization of manufacturing;
4.  Customer-driven manufacturing;
5.  Socially sustainable manufacturing;
6.  Environmentally sustainable manufacturing.

Following 4 main banners:
 

1.   People and robots for sustainable work;
2.  Additive manufacturing for full flexibility;
3.  Waste-free manufacturing for circular economy;
4.  Platforms for digitalised value networks.

INEGI participates in this Knowledge and Innovation Community (KIC) for the area of   Manufacturing 
Technologies in partnership with INESC TEC - Institute of Systems and Computer Engineering, 
Technology and Science, and FEUP - Faculty of Engineering at the University of Porto. SONAE 
completes the national participation, on the side of companies.

The first collaborative projects between the partners of this KIC, coordinated by INEGI, will assemble 
new collaboration networks, focused on the creation of innovative training models for the industrial 
and academic community. INEGI also participates in projects led by FEUP and Aalto University, 
focused on raising the awareness of secondary level students in the area of   Manufacturing 
Technologies, and in analyzing the feasibility of an innovative system for the thermal management 
of transport batteries.

The initiative was promoted by a consortium, coordinated by the University of Patras, in Greece, which 
comprises 27 companies, 15 universities and 8 research institutes from Portugal, Austria, Belgium, 
Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Lithuania, Slovakia, Spain, 
Sweden, Switzerland and the Netherlands.
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A candidatura do INEGI e da Universidade de Évora para a criação de um laboratório 
conjunto, em Évora, vocacionado para servir o cluster aeronáutico, sediado nesta região, 
foi aprovada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(CCDR-A), num investimento total aprovado de 1,3 milhões de euros.

Na sequência dessa aprovação foi formalizada a criação da Associação INEGI Alentejo, e 
nomeados os órgãos sociais e responsáveis executivos que iniciaram já o seu trabalho.

Arrancou a execução do plano de investimentos, que se inicia pela requalificação de 
umas instalações existentes para servir de sede e laboratório desta Associação.

Seguir-se-á a aquisição e instalação de equipamentos que, nesta fase, deverão dar 
suporte a atividades de investigação, inovação e serviços laboratoriais direcionados ao 
setor aeronáutico.

O processo de instalação da nova entidade deverá estar concluído até ao final de 2021.

The application by INEGI and the University of Évora for the creation of a joint laboratory 
in Évora aimed at serving the aeronautical cluster, based in this region, was approved by 
Alentejo Portugal Regional Coordination and Development Commission (CCDR-A), in a total 
approved investment of 1,3 million euros.

Following this approval, the creation of the INEGI Alentejo Association was formalized 
and the governing bodies and executive officers were appointed, having already started 
working.

The execution of the investment plan has started, which begins with the requalification of 
existing facilities to serve as headquarters and laboratory of this Association.

The acquisition and installation of equipment will follow, which at this stage should support 
research, innovation and laboratory services aimed at the aeronautical sector.

Setting up of INEGI Alentejo
CRIAÇÃO DO INEGI ALENTEJO

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional



INEGI took over the coordination of the Wind Energy Thematic Group of the Renewable Energies 
Forum in Portugal, an initiative promoted by the National Energy and Geology Laboratory (LNEG), 
with the aim of bringing together the energy sector stakeholders - public administration, industry, 
investors, companies, academia and research institutions, and end consumers - to discuss the future 
of the Portuguese Energy System and to design action plans.

The Renewable Energies Forum in Portugal is a continuation of the one carried out in 2000, 
instrumental at the time in supporting public policies in the scope of promoting Renewables in 
Portugal. 

The purpose is to produce a set of technical contributions to assist policy-makers in their decision-
making processes so that the country achieves the goals it has committed, whether within the 
framework of the Energy Union or under the Agreement of Paris, stated in the National Energy and 
Climate Plan 2030 and in the Roadmap for Carbon Neutrality in 2050.

O INEGI assumiu a responsabilidade da coordenação do Grupo Temático Energia Eólica do Fórum 
Energias Renováveis em Portugal, uma iniciativa promovida pelo Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG), com o objetivo de reunir a comunidade do setor energético – administração pública, 
indústria, investidores, empresas, academia e instituições de investigação, e consumidores finais – 
para discutir o futuro do Sistema Energético Português e traçar linhas de ação.

O Fórum Energias Renováveis em Portugal dá continuidade ao realizado no ano 2000, que foi 
instrumental para o apoio às políticas públicas no âmbito da promoção das Renováveis em Portugal. 

Pretende-se produzir um conjunto de contribuições de natureza técnica que ajude os decisores 
políticos nos seus processos de tomada de decisão, para que o país consiga atingir as metas a que se 
comprometeu, seja no âmbito da União da Energia, seja no âmbito do Acordo de Paris, plasmadas no 
Plano Nacional Energia e Clima 2030 e no Roteiro para a Neutralidade Carbónica em 2050.

Wind Energy Thematic Group coordination of the
Renewable Energies Forum in Portugal 

COORDENAÇÃO DO GRUPO TEMÁTICO 
ENERGIA EÓLICA DO FÓRUM ENERGIAS 
RENOVÁVEIS EM PORTUGAL

25
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02.

RESEARCH & DEVELOPMENT 

INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
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Registou-se uma melhoria nos indicadores de produtividade científica em relação aos 
anos anteriores, com destaque para um crescimento de 27% nos artigos ISI (International 
Scientific Indexing) por investigador e para o aumento de 60% nas citações de artigos 
por investigador.

Esta melhoria no desempenho foi resultado do investimento realizado em investigação 
no âmbito dos projetos estruturados SciTech – Ciência e Tecnologia para uma Indústria 
Competitiva e Sustentável e HEBE – Health, Comfort and Environment & Energy in 
Built Environment, que permitiram a realização de um programa de investigação com 
estabilidade durante quatro anos.

Os números apresentados refletem a produtividade científica de uma equipa de 113 
investigadores membros integrados no LAETA - Laboratório Associado de Energia, 
Transportes e Aeronáutica, liderado pelo INEGI.

There was a noticeable improvement in the scientific productivity indicators compared 
to previous years, especially a 27% growth in ISI (International Scientific Indexing) 
articles per researcher and a 60% increase in article citations per researcher.

This performance improvement was a result of the investment made in research within 
the scope of structured projects SciTech – Science & Technology for Competitive and 
Sustainable Industries and HEBE – Health, Confort & Energy in Built Environment, that 
allowed a stable research program to be carried out for four years.

The figures presented reflect the scientific productivity of a team of 113 member 
researchers integrated in the LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transport 
and Aeronautics, led by INEGI.

Artigos ISI 
por Investigador
ISI Papers per 
Researcher

2,8

Citações de Artigos 
ISI por Investigador
(2015-2019)

Citations of ISI Papers 
per Researcher
(2015-2019)

78

Projetos FCT
(mais de 2,5 MEur executados)

FCT Projects
(more than 2,5 MEur executed)

41
Doutorados 
PhDs

113

Patentes 
5 Concedidas  
7 Pedidas

Patents
5 Awarded 
7 Applied

12

Scientific Results
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Teses de Doutoramento
por Investigador
27 concluídas / 115 em curso

PhD Thesis per Researcher
27 finished / 115 ongoing

1,3 
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O total de investimento em projetos de investigação ascendeu a cerca de 2,8 milhões de euros, cerca 
de 7,5 % acima do valor executado em 2018, financiados essencialmente pela FCT - Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia e Norte 2020.

The total investment in research projects in 2019 amounted to around 2.8 million euros, around 7,5 
% above the amount executed in 2018, essentially financed by FCT - Portuguese Foundation for 
Science and Technology and Norte 2020.

Research Activity
ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO 
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Projetos financiados pelo Norte 2020
Projects funded by Norte 2020

Projetos financiados pela FCT
Projects funded by the FCT
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PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO | Valor Executado
Research Projects | Executed Value

2019

Os Projetos Estruturados de Investigação & Desenvolvimento Tecnológico SciTech e HEBE 
(2016-2019) tiveram como principal objetivo contribuir com avanços científicos significativos para 
as principais linhas de investigação do INEGI, com maior impacto nas estratégias de especialização 
inteligente priorizadas a nível nacional e, particularmente, pela Região Norte.

The aim of the structured Research & Technology Development projects SciTech e HEBE (2016-2019) 
was to contribute with scientific advances for the INEGI’s research lines with higher impact on the 
smart specialization strategies at national level and, especially, of the North Region. 
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2016 2017 20192018

CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA UMA INDÚSTRIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL
Science & Technology for Competitive and Sustainable Industries

SCITECH 

O projeto SciTech focou-se nos principais desafios tecnológicos associados, sobretudo, aos setores da 
Indústria, da Mobilidade e da Saúde & Bem-Estar. 

Os resultados alcançados contribuíram para aprofundar o conhecimento técnico-científico do INEGI em áreas 
tecnológicas emergentes e alavancar novas oportunidades. Para além da produção científica associada, o 
trabalho realizado permitiu desenvolver várias abordagens inovadoras de elevada aplicabilidade e relevância 
para o tecido industrial nacional, potenciando novas oportunidades de colaboração, a destacar:

The SciTech project aimed to address the main technological challenges associated mostly with the Industry, 
Mobility and Health & Wellness sectors. 

The results achieved contributed to deepen INEGI’s technical and scientific knowledge in emerging 
technological areas and to leverage new opportunities within them. In addition to the associated scientific 
results, the work carried out has enabled the development of several innovative approaches of high 
applicability and relevance to the national industrial sector, enhancing new opportunities for collaboration, 
particularly regarding advanced solutions for:

MATERIAIS / MATERIALS

› Modificação de materiais compósitos 
de matriz polimérica, através da integração 
de nano-materiais, compósitos sandwich 
compósito-metal, ligas avançadas para 
fundição, vibração e aeroelasticidade e 
materiais compósitos laminados.
Modification of polymer composites 
through the integration of nanomaterials, 
composite-metal sandwich laminates, 
advanced casting alloys, vibration and 
elasticity of laminated composites.

› Amortecimento através da aplicação 
de adesivos, correlação de imagem para 
caracterização não-destrutiva avançada 
de materiais e estruturas.

Vibration damping patches, and image 
correlation techniques for non-destructive 
and advanced characterization of 
materials and structures.

 

PROCESSOS / PROCESSES

› Conformação de chapa metática tool-free, 
moldes de elevado desempenho térmico para 
fundição, automatização e instrumentação 
de processos de produção de estruturas 
compósitas.
Tool-free metal sheet forming, high thermal 
performance casting moulds, automation and 
instrumentation for composites processing.

› Impressão 3D para fabrico de moldes/
modelos de grandes dimensões a baixo custo, 
maquinabilidade de materiais metálicos de 
difícil processabilidade.

3D printing of large-scale low-cost moulds, 
hard metals machining.

› Métodos avançados de união (cravação 
eletromagnética de componentes metálicos 
dissimilares, soldadura a frio de polímeros e 
juntas adesivas compósito-metal alumínio).

Advanced cold’ joining techniques for 
polymers and dissimilar joints 
(electromagnetic,  FSW and adhesive 
bonding).

PRODUTOS / PRODUCTS

› Metodologias avançadas para a conceção 
de produtos para fabrico aditivo, incluindo 
o desenvolvimento de plataformas robóticas 
para fabrico aditivo usando controlo automático 
industrial, a supervisão automática de produção 
industrial, a avaliação multi-dimensional de 
produtos.
Advanced methodologies for the Design for 
Additive Manufacturing, including the development 
of robotic and industrial automation platforms 
for additive manufacturing, automatic industrial 
management, multi-dimensional performance 
product assessment.

› Maximização da eficiência no controlo 
servo-pneumático.

Maximum efficiency in servo-pneumatic control.

› Maximização da eficiência das transmissões 
mecânicas usadas em veículos elétricos, ou 
determinação das propriedades mecânicas de 
tecidos moles em organismos vivos.

Maximum efficiency in mechanical transmissions 
for electrical vehicles, or the assessment of the 
mechanical properties of soft biological tissues.

› Desenvolvimento de novos dispositivos 
destinados às áreas da incontinência urinária, 
reabilitação dentária e desporto.

Development of new devices for the areas of 
incontinence, dental rehabilitation and sports.

SC
IT

EC
H
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SAÚDE, CONFORTO E ENERGIA NO AMBIENTE CONSTRUÍDO
Health, Comfort and Energy in the Built Environment

HEBE 

O projeto HEBE focou-se nos atuais desafios societais associados à relação entre o sistema energético e o 
ambiente, em particular no que diz respeito ao impacto da Qualidade do Ar Interior (QAI) na Saúde. 

Destaca-se o desenvolvimento de estratégias para a suficiência energética dos espaços e a modelização de 
políticas urbanas para a utilização de energia, com vista à melhoria dos ambientes interiores. 

The HEBE project aimed to address the current societal challenges associated with the relationship between 
the Energy system and the Environment, in particular with regard to the impact of the Indoor Air Quality (IAQ) 
on Health. 

The focus was on developing strategies for the energy sufficiency and on modelling urban policies for the use 
of energy, with the aim of improving indoor environments.

Para além da produção científica associada, este trabalho permitiu ao INEGI enriquecer a sua base de dados 
relativa aos indicadores de QAI e conforto no edificado da Região Norte, bem como consolidar conhecimento 
útil para alavancar novas atividades de investigação, inovação e consultoria nesta área. 

In addition to the associated scientific production, this work has enabled INEGI to enrich its database on IAQ and 
comfort indicators in buildings in the Northern Region, as well as consolidating useful knowledge to leverage 
new research, innovation and consultancy activities in this area.

2016 2017 20192018

IMPACTO / IMPACT

› Melhorar o conhecimento da relação entre a exposição 
nos ambientes em análise e o risco para a Saúde dos 
seus ocupantes.
Improving the knowledge of the relationship between 
exposure in the environments under analysis and the 
health risk of its occupants.

› Melhorar o planeamento de intervenções futuras com 
vista à melhoria da QAI através da elaboração de um 
conjunto de recomendações de boas-práticas, 
divulgadas a todos os participantes.

Improving the planning of future interventions with 
a view to improving IAQ through the elaboration of a set 
of good practice recommendations, disseminated to all 
participants.

› Promover a Saúde nos espaços interiores (com foco 
particular nas piscinas cobertas e em edifícios de 
habitação).

Promoting health in indoor spaces (with a particular 
focus on indoor swimming pools and residential 
buildings).

HE
BE

São números que expressam a abrangência 
do projeto, que contou com a cooperação 
científica estreita com entidades do Sistema 
Científico e Tecnológico Nacional na área 
da Saúde, nomeadamente a Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) e o Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto (ISPUP).

These numbers show the scope of the 
project, which had the scientific cooperation 
of institutions from the National Scientific 
and Technological System in the area of 
Health, namely the Faculty of Medicine 
of the University of Porto (FMUP) and the 
Institute of Public Health of the University 
of Porto (ISPUP).

Municípios
Municipalities

17
Entidades 

Desportivas
Sports Entities

2
Famílias voluntárias 

da Região Norte
Volunteer families in the 

North Region

300
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03.

INNOVATION & 
TECHNOLOGY TRANSFER

INOVAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA
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A atividade de inovação com a indústria cresceu cerca de 6,5% em relação a 2018 devido, 
essencialmente, ao crescimento registado nos projetos com cofinanciamento do Portugal 2020, 
e ao aumento da atividade em projetos europeus - 13% - enquanto que a atividade à fatura teve 
um ligeiro decréscimo.

No total estiveram em curso 123 projetos de inovação com empresas em 2019, com um valor total 
executado superior a seis milhões de euros. 

The innovation activity with the industry grew about 6,5% when compared to 2018, essentially due 
to the growth registered in projects with Portugal 2020 co-founding, and to the increased activity in 
European projects - 13% - while invoice activity had a slight decrease.

In total there were 123 ongoing innovation projects with companies during 2019, with an executed 
total value exceeding six million euros.

Projetos cofinanciados por Outros Programas
Projects co-funded by Other Programmes

Projetos cofinanciados pela Comissão Europeia
Projects co-funded by European Commission

Projetos cofinanciados pelo Portugal 2020
Projects co-funded by Portugal 2020

Projetos contratualizados com Empresas
Projects contracted by Companies

Innovation Activity with Industry

ATIVIDADE DE INOVAÇÃO
COM A INDÚSTRIA 
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PROJETOS DE INOVAÇÃO COM A INDÚSTRIA 
Número de Projetos
Innovation Projects with industry
Number of Projects
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PROJETOS DE INOVAÇÃO COM A INDÚSTRIA  
Valor Executado
Innovation Projects developed with industry
Executed Value
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PROJECTS BY SECTOR 
PROJETOS POR SETOR

35



INDUSTRY

INDÚSTRIA

MECÂNICA COMPUTACIONAL
Computational Mechanics 

SIMULAÇÃO DE PROCESSOS 
DE FABRICO
Simulation of Manufacturing

PROTOTIPAGEM E VALIDAÇÃO 
EXPERIMENTAL
Prototyping and Experimental Validation  

36

MATERIAIS METÁLICOS 
E PROCESSOS
Metallic Materials and Processes  

FABRICO ADITIVO
Additive Manufacturing

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MACHINE 
LEARNING, INTERNET OF THINGS 
& DATA ANALYTICS
Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet 
of Things & Data Analytics  

MATERIAIS HÍBRIDOS 
E PROCESSOS
Hybrid Materials and Processes  

PROJETO MECÂNICO, 
DE AUTOMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
Mechanical and Automation Project and Monitoring 

INSPEÇÃO POR VISÃO 
ARTIFICIAL
Artificial Vision Inspection  
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Artificial vision system for automatic detection of defects in turbine 
blades used in turbochargers in the automotive industry.

Sistema de visão artificial para deteção 
automática de defeitos nas pás de turbina 
usadas nos turbo-compressores na indústria 
automóvel.

› Desenvolvimento do sistema de controlo da máquina 
de deteção automática de defeitos em pás de turbina.

› Desenvolvimento da interface gráfica para interação 
com utilizador.

› Digitalização do processo de deteção de mal cheio, 
com redução dos custos associados ao envio de peças 
não conformes para maquinagem.

› Development of the control system for the automatic 
defect detection machine for turbine blades.

› Development of a graphical interface for user 
interaction.

› Digitalization of the void detection process, reducing 
costs associated with sending non-conforming parts 
for machining.

PROJETO / Project  MAGIC 4.0 - Afinação de grão por correntes eletromagnéticas rotativas e tecnologias da Indústria 4.0 para a fundição por cera perdida
 MAGIC 4.0 - Grain tuning by rotating electromagnetic currents and Industry 4.0 technologies for investment casting shell

CONSÓRCIO / Consortium COFINANCIAMENTO / Co-funding
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Multiscale modeling of Additive Manufacturing by Direct Energy 
Deposition (DED) in metal powders, for process optimisation. 

Modelização multiescala de Fabrico Aditivo 
por Deposição Direta de Energia (DED) 
de pós metálicos, com vista à otimização 
do processo.

› Formulação matemática e implementação 
computacional de algoritmos e modelos numéricos.

› Caracterização mecânica e microestrutural de 
provetes e peças fabricadas por DED.

› Validação de ferramenta de software preditiva 
através de dados experimentais.

› Mathematical formulation and computational 
implementation of algorithms and numerical models.

› Mechanical or microstructural characterization of 
specimens and parts fabricated by DED.

› Predictive software tool validation using 
experimental data.

PROJETO / Project  ADDING - Modelação Multi-escala de Fabrico Aditivo por Deposição Direta de Energia de Pós Metálicos
ADDING - Multi-scale Modeling of Additive Manufacturing by Direct Deposition of Metal Powders Energy

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCONSÓRCIO / Consortium



Artificial vision inspection system for aerosol cans, with a rate of 500 cans 
per minute, to detect in real time manufacturing defects and dimensional 
deviations.

Sistema de inspeção por visão artificial de latas 
de aerossol, com cadência de 500 latas por minuto, 
para detetar em tempo real defeitos de fabrico 
e desvios dimensionais.

› Projeto e construção do sistema de visão 
computacional, incluindo o esquema dos componentes, 
a seleção de equipamentos, o projeto do sistema de 
iluminação e o programa de algoritmos de visão.

› Deteção de defeitos de fabrico e avaliação de 
desvios dimensionais.

› Inspeção online completa de todas as latas 
produzidas.

› Avaliação em tempo real da conformidade de 
embalagens metálicas.

› Project and construction of the computer vision 
system, including the component layout, equipment 
selection, illumination system design and vision 
algorithm program.

› Detection of manufacturing defects and evaluation 
of dimensional deviations.

› Full online inspection of every produced can.

› Real time assessment of metal packaging compliance.

CONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  PRODUTECH SIF - Sistema de inspeção e 
ensaio não destrutivos aplicados a processos de elevada cadência 
Non-destructive Inspection and testing systems applied to high cadence process

COFINANCIAMENTO / Co-funding

ASSOCIAÇÃO CCG/ZGDV, AZEVEDOS INDÚSTRIA,BRESIMAR AUTOMAÇÃO, BTL, CATIM, CEI, 
CENTIMFE, CITEVE, COLEP PORTUGAL, CONTROLAR, CRITICAL MANUFACTURING, CTCOR, 
CTCP, CTCV, CTIC, FELINO, FLOWMAT, IDEPA, INDEVE, INEGI, INESC TEC, INL, INOCAM, Instituto 
Politécnico Castelo Branco,Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Setúbal, 
Instituto Superior Técnico, ISQ, JPM, MCG, MICROPROCESSADOR, MOTOFIL ROBOTICS, 
NEADVANCE, RIBERMOLD, SARKKIS ROBOTICS, SILAMPOS, SIRMAF, SISTRADE, SOFTI9, 
SONAE CENTER SERVIÇOS II, TALUS ROBOTICS, TEGOPI, Universidade de Aveiro, Universidade 
de Coimbra, Universidade do Porto, VALINOX, VANGUARDA, PRODUTECH (Parceiro associado). 39



CAPITAL GOODS 

BENS DE
EQUIPAMENTO

NOVOS MATERIAIS
New Materials

MECÂNICA 
COMPUTACIONAL
Computational Mechanics 

SIMULAÇÃO 
DE PROCESSOS
Processes Simulation

DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO
Product Development 

INTEGRIDADE 
ESTRUTURAL
Structural Integrity

MONITORIZAÇÃO 
ESTRUTURAL
Structural Monitoring 

PROTOTIPAGEM E VALIDAÇÃO 
EXPERIMENTAL
Prototyping and Experimental Validation  
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INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO 
E CONTROLO
Instrumentation, automation and control  

DESIGN-FOR-EXCELLENCE

PROJETO MECÂNICO
Mechanical Design
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Universal felting equipment for the generation of light and low 
density felts, with lower rates of raw material and time waste 
in the manufacturing process.

Equipamento de feltragem universal para 
geração de feltros leves e de baixa densidade, 
com menores taxas de desperdício de matéria-prima 
e tempo no processo de fabrico.

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  FEPSA - Feltro ultra leve / FEPSA - Ultra-light Felt  

› Desenvolvimento conceptual de soluções para 
otimização do processo de fabrico (feltragem). 

› Anteprojeto e validação laboratorial de conceitos 
de feltragem. 

› Equipamento de feltragem. 

› Suporte/acompanhamento do processo de 
construção e implementação no ciclo produtivo.

› Conceptual development of solutions to optimize 
the manufacturing process (felting).

› Preliminary project and laboratory validation of 
felting concepts.

› Felting equipment.

› Support/monitoring of the construction and 
implementation process in the production cycle.
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Electric mountain bike lightweight frame in carbon fibre, 
with high mechanical resistance.

Quadro para bicicleta de montanha 
elétrica em fibra de carbono, de baixo 
peso e com alta resistência mecânica. 

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  LYNX eMTB

› Acompanhamento no desenvolvimento do design 
do quadro e participação na adaptação deste à 
tecnologia de fabrico (Design for Manufacturing). 

› Desenvolvimento dos processos de fabrico: 
RTM (Resin Transfer Molding), blow molding com 
pré-impregnado e SMC (Sheet Moulding Compound). 

› Projeto e desenvolvimento de moldes adaptados 
à tecnologia de fabrico. 

› Prototipagem de um produto híbrido usando 
as 3 tecnologias citadas.

› Monitoring the development of frame design 
and participating in adapting it to the manufacturing 
technology (Design for Manufacturing).

› Manufacturing processes’ development: RTM 
(Resin Transfer Molding), blow molding with prepreg 
and SMC (Sheet Molding Compound).

› Design and development of molds adapted to 
manufacturing technology. 

› Prototyping a hybrid product using the 3 
technologies mentioned.



Innovative equipment for neuromuscular activation designed to improve 
the performance of elite athletes - in processes of performance optimization, 
prevention and recovery of neuromuscular injuries.

Equipamento inovador para ativação neuromuscular 
destinado à melhoria do desempenho de atletas 
de elite, em processos de otimização de rendimento, 
prevenção e recuperação de lesões neuromusculares. 

› Elaboração do projeto conceptual e de conceitos para 
a definição genérica da forma, função e principais 
subsistemas do novo equipamento.

› Projetos de design, mecânico e do sistema de controlo.

› Construção do protótipo funcional para realização 
de ensaios.

› Realização de testes do equipamento e do sistema 
de controlo.

› Medições e validação do desempenho dinâmico do 
equipamento. 

› Development of conceptual design and concepts 
for generic definition of the form, function and major 
subsystems of the new equipment.

› Mechanical design, and control system design and 
development.

› Manufacturing of the functional prototype for testing.

› Equipment and control system testing.

› Measurements and validation of the equipment’s 
dynamic performance.

CLIENTE / Client

PROJETO / Project  NEUROEXCELLENCE - Plataforma Vibratória /  NEUROEXCELLENCE – Vibrating Platform
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Emergency bailout rebreather for backup in case of main equipment 
failure, which represents a new product on the market with high portability 
and reliability.

Equipamento de mergulho de tipologia rebreather 
para uso em caso de falha do equipamento principal, 
que representa um novo produto no mercado com 
elevada portabilidade e fiabilidade. 

› Projeto mecânico do equipamento.

› Projeto do circuito funcional de gases a operar a 
elevadas pressões.

› Produção de componentes de protótipo por fabrico 
aditivo.

› Suporte aos processos de fabrico do equipamento.

› Mechanical design of the equipment.

› Design of gas circuit components for high 
working pressure environment.

› Prototype component production by additive 
manufacturing.

› Manufacturing process support.

CLIENTE / Client

PROJETO / Project  ECBOB – Equipamento de Mergulho Eletrónico de tipologia Rebreather / ECBOB – Electronic Compact Bailout Breather 

COFINANCIAMENTO / Co-funding

SUBMATE - Comércio de Artigos Desportivos, Lda. 
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AERONAUTICS
SPACE
DEFENSE

AERONÁUTICA
ESPAÇO
DEFESA

DESENVOLVIMENTO E FABRICO DE NOVOS 
MATERIAIS COMPÓSITOS E HÍBRIDOS
Development and Manufacturing of 
New Composite and Hybrid Materials

MECÂNICA COMPUTACIONAL
Computational Mechanics 

SIMULAÇÃO DE 
PROCESSOS DE FABRICO
Simulation of Manufacturing

DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO
Product Development 

INTEGRIDADE ESTRUTURAL
Structural Integrity

MONITORIZAÇÃO 
ESTRUTURAL
Structural Monitoring 

ADESIVOS
ESTRUTURAIS
Structural Adhesives  

PROTOTIPAGEM E 
VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL
Prototyping and Experimental Validation  
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PROCESSOS DE FABRICO PARA 
MATERIAIS COMPÓSITOS
Manufactoring Processes for Composites



New modular aircraft concept, with a reconfigurable cabin for 
transporting people or goods, or for civil protection missions.

Novo conceito de aeronave modular, 
com cabine reconfigurável para o transporte 
de pessoas ou mercadorias, ou para missões 
de proteção civil.

› Caracterização mecânica de diferentes compósitos 
de carbono certificados para uso aeroespacial e 
comparação de processos de fabrico, para seleção 
do material e do processo a utilizar num componente 
demonstrador.

› Desenvolvimento de processo de fabrico e integração 
com novos materiais: moldação por transferência de 
resina (RTM), que garante a produção fora do autoclave 
numa única fase (one-shot process), permitindo reduzir 
custos, mantendo os mesmos parâmetros de qualidade.

› Produção de um componente demonstrador: 
asa de cauda da aeronave FLEXCRAFT.

› Mechanical characterization of different certified 
carbon composites for aerospace use and comparison 
of manufacturing processes to select the material and 
process to be used in the demonstrator.

› Development of a new process and integration with 
new materials: resin transfer molding (RTM), which 
guarantees the out-of-autoclave production in a single 
phase (one-shot process), allowing the reduction of 
costs, keeping the same quality parameters.

› Production of a demonstrator: tail wing of the 
FLEXCRAFT aircraft.

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  FLEXCRAFT - Aeronaves Flexíveis / FLEXCRAFT - Flexible Aircraft
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Composite structure based on elastic hinges, ultra-light and 
low-cost, for a satellite telecommunication antenna. 

Estrutura elástica em material compósito, 
ultraleve e de baixo custo, para aplicação 
em antena de satélite de telecomunicações.

› Projeto preliminar, com recurso a simulação 
computacional avançada.

› Desenvolvimento de componentes e ferramentas 
para testes laboratoriais.

› Desenvolvimento e otimização de processo 
de fabrico. 

› Fabrico de protótipos.

› Preliminary design using advanced computational 
simulation.

› Development of components and tools for laboratory 
tests.

› Development and optimization of the manufacturing 
process.

› Prototype manufacturing.

CLIENTE / Client CONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  COMETH - Dobradiça elástica para estruturas desdobráveis de antena / COMETH - Composite elastic hinge for Antenna Deployable Structures
48
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Testing equipment for performance validation on the ground and characterizing 
the in-orbit operation of the first large European deployable space antenna, 
for Earth observation, telecommunications or scientific missions.

Equipamentos de ensaio para validação do 
comportamento em terra e caracterização do funcionamento 
em órbita da primeira antena espacial europeia desdobrável 
de grandes dimensões, para observação da Terra, 
telecomunicações ou missões científicas.

› Projeto e fabrico de:
- sistema em gravidade zero para medição da 

exatidão da superfície do refletor da antena 
e teste de radio frequência;

- equipamento de apoio no solo para testes 
de desdobramento do refletor;

- dispositivo de compensação em gravidade zero 
para testes de desdobramento do braço;

- equipamento de apoio no solo para ensaios 
de distorção termoelástica do braço;

- sistema para os testes de vibração para o braço 
e refletor;

- sistema para os testes em vacúo para braço e refletor.

› Definição do teste de distorção termoelástica e 
respetivo plano de teste.

› Design and manufacturing of:
- zero gravity device for reflector surface accuracy 

and radio frequency testing;
- reflector deployment ground support equipment;
- arm deployment and zero gravity compensation 

device;
- arm thermo-elastic distortion tests ground support 

equipment;
- vibration test adapter for arm and reflector;
- thermo-vacuum test adapter for arm and reflector.

› Definition of thermo-elastic distortion test and 
input to test plan.

CONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  LEA - Antena europeia de grandes dimensões / LEA - Large European Antenna 

COFINANCIAMENTO / Co-funding

High Performance Space Structure Systems GmbH; LARGE SPACE STRUCTURES GMBH; RUAG SPACE GERMANY GMBH; 
INVENT INNOVATIVE VERBUNDWERKSTOFFEREALISATION UND VERMARKTUNG NEUERTECHNOLOGIEN; GMBH; VON 
HOERNER & SULGER GMBH; ETAMAX SPACE GMBH; OHB SYSTEM AG; AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH; TICRA FOND; 
Weber-Steinhaus & Smith; INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS; LUMA METALL AB; 
THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS; INEGI.



AUTOMOTIVE 
AND TRANSPORTS

AUTOMÓVEL E
TRANSPORTES

DESENVOLVIMENTO E FABRICO DE NOVOS 
MATERIAIS COMPÓSITOS E HÍBRIDOS
Development and Manufacturing of New Composite 
and Hybrid Materials

MECÂNICA COMPUTACIONAL
Computational Mechanics 

ANÁLISE DINÂMICA MULTICORPO
Multibody Dynamic Analysis

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
Product Development 

INTEGRIDADE ESTRUTURAL
Structural Integrity

MONITORIZAÇÃO 
ESTRUTURAL
Structural Monitoring 

ADESIVOS ESTRUTURAIS
Structural Adhesives  

PROTOTIPAGEM E VALIDAÇÃO 
EXPERIMENTAL
Prototyping and Experimental Validation  

FUNDIÇÃO
Foundry

CONFORMAÇÃO PLÁSTICA
Metal Forming
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NOVOS MATERIAIS 
METÁLICOS
New Metallic Materials

NOVAS SOLUÇÕES 
ESTRUTURAIS
New Structural Solutions



Innovative modular passive safety solutions for touring and city electric 
buses, for the protection of the bus driver in the event of a frontal 
collision, as well as of passengers in a rollover situation.

Soluções modulares inovadoras de segurança 
passiva para autocarros elétricos de turismo 
e urbanos, para proteção do condutor do autocarro 
em colisão frontal, bem como dos passageiros em 
situação de capotamento.

› Análise de elementos finitos e simulação numérica 
de soluções.

› Testes e ensaios experimentais baseados em 
regulamentos específicos para veículos de passageiros.

› Aplicação da metodologia Lean Design-for-eXcellence 
para aferir o desempenho do design multidimensional, 
quer em termos da eficácia, como da eficiência na 
utilização de recursos.

› Finite element analysis and numerical simulations. 

› Experimental tests based on specific standards for 
passenger vehicles.

› Application of Lean Design-for-eXcellence methodology 
to measure the performance of multidimensional design, 
both in terms of effectiveness and efficiency in the use 
of resources.

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  CRASH - Novas soluções tecnológicas de segurança passiva para autocarros / CRASH - New technological passive safety solutions for buses  
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CIVIL INFRASTRUCTURES

INFRAESTRUTURAS

INSTRUMENTAÇÃO DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS E DE BETÃO
Instrumentation of Metal and Concrete Structures

MEDIÇÃO DE 
DESLOCAMENTOS
Displacement Measuring

MEDIÇÃO DE ALTERAÇÕES 
ESTRUTURAIS POR ANÁLISE DE IMAGEM
Structural Changes Measuring by Image Analysis

TÉCNICAS ÓTICAS 
PARA MEDIÇÃO
Optical Measuring Techniques

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO 
ESTRUTURAL
Structural Health Assessment 



Image-based structural monitoring systems of the Madeira Airport, 
for health structural assessment.

Sistemas de monitorização estrutural por 
aquisição de imagem no Aeroporto da Madeira, 
para avalição da condição estrutural.

PROJETO / Project  MEGE - Monitorização Estrutural de Grandes Estruturas / MEGE - Structural Monitoring of Large Structures
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› Solução de fotogrametria para o levantamento 
periódico da forma de um quebra-mar de berma, com 
recurso a um veículo aéreo não tripulado, para a deteção 
de alterações após fenómenos meteorológicos adversos.

› Desenvolvimento de um sistema de aquisição e 
processamento de imagem, que permite avaliar os 
campos de deslocamentos e deformações das vigas 
que suportam a pista no momento da aterragem de 
um avião, através de correlação digital de imagem.

› Photogrammetry solution for periodic shape 
acquisition of a berm breakwater using an unmanned 
aerial vehicle, in order to detect changes which may 
occur after adverse weather events;

› Development of an image acquisition and 
processing system that calculates the displacement 
and deformation fields of the beams that support the 
runway during the landing of a plane through digital 
image correlation.

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCONSÓRCIO / Consortium



COMBUSTÃO 
Combustion
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RENEWABLE ENERGY

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

AVALIAÇÃO DE RECURSO 
ENERGÉTICO
Energy Resource Assessment

SUFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
Energy Sufficiency

TRANSFERÊNCIA 
DE CALOR
Heat Transfer

MÁQUINAS TÉRMICAS 
Thermo Machines

TERMODINÂMICA 
Thermodynamics

MATERIAIS DE 
MUDANÇA DE FASE
Phase Changing Materials
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Solar and biomass powered hybrid air conditioning system, with an expected 
increase in performance between 10% and 20% and a 15% decrease in 
investment and 20% in operating costs, compared to existing technologies.

Sistema de ar condicionado híbrido alimentado por 
energia solar e biomassa, com um aumento esperado 
do desempenho de 10% a 20% e uma diminuição do 
custo de investimento de 15% e do custo operacional 
de 20%, por comparação com tecnologias já existentes.

› Gestão técnica e científica do projeto.

› Desenvolvimento de componentes, incluindo 
o coletor solar, a caldeira de biomassa, o sistema de 
armazenamento de energia térmica com materiais 
de mudança de fase, e o sistema de controlo 
inteligente.
 
› Validação experimental e teste de três protótipos 
em ambiente real.

› Project management.

› Development of components, including solar collector, 
biomass boiler, thermal energy storage system with 
phase change materials, and intelligent control system.

› Experimental validation and testing of three 
prototypes in a real-life environment.

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project  Hybrid-BioVGE - Sistema de arrefecimento e aquecimento por ejetor de geometria variável híbrida para edifícios alimentados 
por calor e biomassa / Hybrid Variable geometry Ejector Cooling and Heating System for Buildings Driven by Solar and Biomass Heat 

CONSÓRCIO / Consortium



SEA ECONOMY

ECONOMIA 
DO MAR

PROJETO 
MECÂNICO
Mechanical Design

AVALIAÇÃO DE 
RECURSO ENERGÉTICO
Assessment of Energy Resource 

SISTEMAS MECÂNICOS 
PARA O AMBIENTE MARINHO
Mechanical Systems for the Marine Environment

SIMULAÇÃO 
HIDRODINÂMICA
Hydrodynamic Simulation 

SOLUÇÕES ESTRUTURAIS 
PARA O AMBIENTE MARINHO
Structural Solutions for the Marine Environment
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Energy characterization of ports in the Atlantic Area, in order to harness 
marine renewable energies, such as waves, tides and wind energy, to improve 
their energy and environmental sustainability.

Caracterização energética de portos da Área 
Atlântica, com vista ao aproveitamento de energias 
renováveis marinhas, como ondas, marés e energia 
eólica, para melhoria da sua sustentabilidade 
energética e ambiental.

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCONSÓRCIO / Consortium

PROJETO / Project  PORTOS – Portos orientados para a autossuficiência energética / PORTOS - Ports towards energy self-sufficiency

› Caracterização física, socioeconómica e energética 
de três portos-alvo da Área Atlântica.

› Estudos sobre a captação de recursos solares, 
de ondas e de marés e a sua viabilidade económica.

› Coordenação de atividades relacionadas com a 
capitalização de resultados.

› Coordenação da aplicação de demonstração da 
ferramenta Sistema de Suporte à Decisão.

› Physical, socioeconomic and energy consumption 
characterization of three target ports of the Atlantic Area.

› Studies on solar, wave and tidal energy resources 
harvesting and its economic viability.

› Coordination of activities related with the capitalization 
of results.

› Coordination of Decision Support System tool demo 
application.

Universidade de Santiago de Compostela; Ecole d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels; Universidad de 
Oviedo; University of Plymouth; Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria; Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, AS; Autoridad Portuaria de Vigo; INNOSEA; University College Cork, 
National University of Ireland; Shannon Foynes Port Company; INEGI. 
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HEALTH AND SPORTS

SAÚDE E 
DESPORTO

BIOMECÂNICA 
Biomechanics 

MECÂNICA 
COMPUTACIONAL
Computacional Mechanics 

COMPORTAMENTO 
MECÂNICO DOS BIOTECIDOS
Mechanical Behaviour of Bio-tissues

INSTRUMENTAÇÃO 
E MONITORIZAÇÃO
Instrumentation and Monitoring 

PROCESSAMENTO 
DE IMAGEM
Image Processing

PROJETO MECÂNICO 
Mechanical design



Computational model for biomechanical knee simulation, focused on anterior 
cruciate ligament and the surgical procedure of InternalBrace, in order to optimize 
the surgical technique, decreasing the postoperative recovery time and avoiding 
recurrences.

Modelo computacional para simulação biomecânica 
do joelho, com o foco no ligamento cruzado anterior 
e na inserção cirúrgica do InternalBrace, com o objetivo 
de otimizar a técnica cirúrgica, diminuindo o tempo de 
recuperação pós-operatório e evitando reincidências.

CLIENTE / Client

PROJETO / Project  Estudo biomecânico do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho / Biomechanical study of the anterior cruciate ligament (ACL) of the knee
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› Desenvolvimento do modelo computacional.

› Análise dos estados de tensão, deformação e rotação 
do ligamento cruzado anterior.

› Simulação numérica da cinemática do joelho, em 
articulação com a equipa clínica, em condições críticas 
de rotura do ligamento cruzado anterior.

› Análise e desenvolvimento de novas técnicas 
cirúrgicas em casos de rotura ligamento cruzado 
anterior.

› Computational model development.

› Analysis of the anterior cruciate ligament stress, 
deformation and rotation.

› Numerical simulation of the knee kinematics, in 
articulation with the clinical team, in critical conditions 
of anterior cruciate ligament tear.

› Analysis and development of new surgical techniques 
in cases of anterior cruciate ligament rupture. 
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Innovative roller hockey stick, which combines wood and high-performance 
composite materials, with the potential to adapt to the athlete’s characteristics 
and preferences.

Stique de hóquei em patins inovador, que combina 
madeira e materiais compósitos de alto desempenho, 
com potencial de adaptação às características e 
preferências do atleta.

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCLIENTE / Client

PROJETO / Project  SHAPA - Stique híbrido de hóquei em patins customizado às preferências do atleta
SHAPA - Hybrid roller hockey stick customised to athlete preferences

› Desenvolvimento do produto e do processo de fabrico.

› Prototipagem, simulação numérica e teste. 

› Caracterização mecânica em condições estáticas 
e dinâmicas.

› Product and manufacturing process development.

› Prototyping, numerical simulation and testing.

› Mechanical characterization under static and 
dynamic conditions.
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04. SERVIÇOS
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SERVICES 



67
Consultores e Técnicos 
Especializados
Consultants and Specialised 
Technicians

2M€
Volume Negócios
Turnover

432
Clientes
Customers

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Volume de Negócios
Services
Turnover
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FORMAÇÃO AVANÇADA
Advanced Training

SERVIÇOS LABORATORIAIS
Laboratory Services

CONSULTORIA
Consulting

Face aos valores do ano anterior, o volume de negócios total relativo à prestação de 
serviços registou uma subida na ordem dos 11%.

Este crescimento deve-se essencialmente ao aumento da atividade nos segmentos 
de Consultoria e de Serviços Laboratoriais.

In comparison with the previous year, the total turnover of services registered an 
increase of about 11%.

This growth is mainly due to the increase in activity in the Consulting and Laboratory 
Services segments.

Services Activity
ATIVIDADE DE SERVIÇOS 
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HIGHLIGHTS 
DESTAQUES
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O INEGI concluiu o processo de certificação dos Serviços, segundo o referencial normativo NP EN 
ISO 9001:2015, emitido pela SGS (Société Générale de Surveillance). Esta certificação abrange os 
Serviços das áreas da Energia Eólica, Ambiente e Fogo, Manutenção Industrial, Previsão de Energia 
Renovável e Formação Avançada.

INEGI has completed the Services certification process, according to the reference standard 
NP EN ISO ISO 9001:2015 certification process issued by SGS (Société Générale de Surveillance). 
This certification includes the Services of the Wind Energy, Environment and Fire, Industrial 
Maintenance, Renewable Energy Forecast and Advanced Training areas.

Obtention of NP EN ISO 9001:2015

OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 
NP EN ISO 9001:2015 



CONSULTING

CONSULTORIA

ENERGIA
EÓLICA
Wind Energy

PREVISÃO DE 
PRODUÇÃO RENOVÁVEL
Renewable Production Forecast 

GESTÃO E ENGENHARIA 
INDUSTRIAL
Industrial Engineering and Management

ENERGIA, SUSTENTABILIDADE 
E ECONOMIA CIRCULAR
Energy, Sustainability and Circular Economy

PERÍCIAS 
CIENTÍFICAS
Scientific Investigations

TECNOLOGIAS 
DE PRODUÇÃO
Manufacturing Technologies 

ESTUDOS NA  
ÁREA AMBIENTAL
Environmental Studies  
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470
Estações Meteorológicas 
ativas sob responsabilidade 
do INEGI, das quais metade 
no estrangeiro.

Active Weather Stations under 
INEGI’s responsibility, half of 
which are abroad.

Estações 
Meteorológicas

Weather Stations

25 GW
Projetos de Parques Eólicos apreciados 
para efeitos de avaliação por parte de 
promotores, investidores ou entidades 
oficiais, maioritariamente no mercado 
internacional.

Wind Farm Projects evaluated for 
assessment by promoters, investors or 
official entities, most of which abroad. 

Projetos de 
Parques Eólicos
Wind Farm Projects

2,1 GW
Avaliação do desempenho 
de 2,1 GW de Potência 
Eólica em operação.

Performance evaluation 
of 2,1 GW  Wind Power in 
operation.

Potência 
Eólica

Wind Power

ENERGIA EÓLICA / Wind Energy 

Brasil
Brazil

Estados Unidos da América
United States of America

México
Mexico

Portugal

Espanha
Spain

Polónia
Poland

Turquia
Turkey

Itália
Italy

França
France

Sérvia
Serbia

Bulgária
Bulgaria

Hungria
Hungary

Albânia
Albania

África do Sul
South Africa

Irão
Iran

China

Arábia Saudita
Saudi Arabia

Angola
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Relatórios Periciais 
Realizados

Scientific Investigations

Expert Assessment and reconstruction of road accident with a bus in Madeira, including 
information collection, mechanical and structural analysis of the vehicle, dynamic 
simulation with recreation of the accident and preparation of an expert report.

Peritagem e reconstituição do acidente rodoviário com 
autocarro na Madeira, incluindo recolha de informação, 
análise mecânica e estrutural do veículo, simulação dinâmica 
com recriação do acidente e elaboração de relatório pericial.

PERÍCIAS CIENTÍFICAS / Scientific Investigations 

Diligências de 
Audiência e Peritagem

Audience and Expert Assessment
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CLIENTE / Client

PREVISÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL / Renewable Energy Forecast 

13 GW

Potência 
Prevista

Power 
Predicted

2,5 GW

Potência Renovável 
Prevista no estrangeiro

Renewable Power 
Predicted abroad

Instalações Renováveis 
Previstas

Renewable Installations 
Predicted

293
55 fora de Portugal / 55 abroad



CLIENTE / Client
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Designing and scaling up a warehouse and its operation – including layout 
design, racks and materials moving equipment, information technologies and 
definition of requirements for information systems – to sustain a 400% growth 
in the number of products and customer orders expecte in the next 3 years.

Dimensionamento de armazém e respetiva operação 
– incluindo desenho de layout, especificação de estanteria 
e meios de movimentação, tecnologias de informação e 
definição de requisitos para os sistemas de informação 
de suporte – para sustentar 400% de aumento do número 
de produtos e de encomendas previstos a 3 anos.

GESTÃO E ENGENHARIA INDUSTRIAL / Industrial Engineering and Management 

Energy consulting for buildings at the Lisbon Naval Base, including the characterization 
of their energy performance, preparation of a plan to rationalize consumption and its 
energy certification, with an estimated energy savings of over 30%.

Consultoria energética de edifícios da Base Naval de Lisboa, 
incluindo a caracterização do seu desempenho energético, 
elaboração de plano de racionalização dos consumos e respetiva 
certificação energética, prevendo-se uma poupança energética 
superior a 30%.

ENERGIA, SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR / Energy, Sustainability and Circular Economy 

CLIENTE / Client CONSÓRCIO / Consortium



LABORATORY
SERVICES

SERVIÇOS
LABORATORIAIS

TRIBOLOGIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Tribology and Industrial Maintenance
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AERODINÂMICA E CALIBRAÇÃO
Aerodynamics and Calibration

QUALIDADE DO AR INTERIOR
Indoor Air Quality

FUMO E FOGO
Smoke and Fire

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Environmental Characterisation
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68% growth in characterization testing activity of construction 
materials in the international market.

Crescimento de 68% da atividade de ensaio 
de caracterização de materiais de construção 
no mercado internacional.

QUALIDADE DO AR INTERIOR e FUMO E FOGO / Indoor Air Quality & Smoke and Fire  

Extensão da gama da acreditação reconhecida pelo Instituto 
Português de Acreditação (IPAC), para a calibração de 
anemómetros entre os 0,125 m/s (metro por segundo) e os 28 m/s.
 
Extension of the accreditation range recognised by the Portuguese Accreditation Institute 
(IPAC), for anemometer calibration between 0.125 m/s (meter per second) and 28 m/s.

AERODINÂMICA E CALIBRAÇÃO / Aerodynamics and Calibration 



ADVANCED 
TRAINING 

FORMAÇÃO 
AVANÇADA 

FORMAÇÃO ABERTA
Open Training
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FORMAÇÃO À MEDIDA
Customised  Training
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Advanced Training Business Development

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO
DE FORMAÇÃO AVANÇADA

Foi reforçada a equipa de desenvolvimento de negócio na área de Formação Avançada, 
aumentando a capacidade de conceção e entrega de programas de formação, em 
alinhamento com o papel do INEGI enquanto parceiro tecnológico das empresas.

Com esta aposta pretende-se melhorar significativamente a resposta do INEGI às 
necessidades das empresas, que procuram desenvolver as suas competências tecnológicas, 
em linha com as atuais exigências de inovação dos vários setores industriais.

Está em curso um aumento e uma diversificação dos programas de formação, tendo por 
base a oferta tecnológica do INEGI, com destaque para três áreas: 

The business development team for the Advanced Training area has grown, 
increasing the capacity to design and deliver training programs, in line with INEGI’s 
role as a technological partner for companies.

This investment aims to significantly improve INEGI’s response to the needs of 
companies, which seek to develop their technological skills, in line with the current 
innovation requirements of the several industrial sectors.

The offer is already being increased and diversified, based on INEGI’s technological 
offer, with emphasis on three areas:

ENERGIA E AMBIENTE INDÚSTRIA 4.0 ENGENHARIA 
INDUSTRIAL E GESTÃO 

ENERGY AND 
ENVIRONMENT INDUSTRY 4.0 INDUSTRIAL ENGINEERING 

AND MANAGEMENT 
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05. INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL

75

INSTITUTIONAL 
INFORMATION



Centro de Interface Tecnológico (CIT) vocacionado para a realização de atividades 
de investigação e de inovação de base tecnológica, transferência de tecnologia, 
consultoria e serviços tecnológicos, orientadas para o desenvolvimento da indústria 
e da economia em geral. 

Instituição de utilidade pública, privada, sem fins lucrativos.

A Research and Technology Organisation (RTO) focused on research and technology-
based innovation activities, technology transfer, consulting and technological 
services, oriented to the development of industry and economy in general. 

A non-profit, private and recognised as a public utility entity.

Crescer, ser o melhor a converter conhecimento em valor e confirmar a nossa 
forte identidade institucional como parceiro tecnológico das empresas.

To grow, to be the best at converting knowledge into value and to confirm our 
strong institutional identity as a technological partner for companies.

Nature
NATUREZA 

Contribuir para o desenvolvimento da indústria e da economia em geral, através 
da inovação de base científica e tecnológica, garantindo ao mesmo tempo o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e o enriquecimento 
do ensino superior.

To contribute towards the development of industry and the economy in general, 
through scientific and technology-based innovation, while ensuring the personal 
and professional development of employees and the enrichment of higher 
education.

Mission
MISSÃO 

Vision
VISÃO 
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RESPONSABILIDADE
RESPONSIBILITY

COOPERAÇÃO
COOPERATION

ORIENTAÇÃO AO CLIENTE
CUSTOMER FOCUS

AMBIÇÃO
AMBITION

PAIXÃO PELA INOVAÇÃO
PASSION FOR INNOVATION

Trabalhar com rigor, profissionalismo 
e seriedade, cumprindo compromissos 

e adotando elevados padrões éticos.

To work with rigour, professionalism 
and integrity, always meeting 

the commitments and adopting 
high ethical standards.

Ter a humildade para aprender, partilhar, 
trabalhar em equipa e estabelecer parcerias 
colaborativas, comunicando de forma eficaz.

To have the humility to learn, to share, 
to work as a team and to establish collaborative 

partnerships, always communicating effectively.

Procurar incessantemente soluções 
criativas que acrescentem valor

Constantly search for creative 
solutions that add value.

Satisfazer e procurar exceder as expectativas 
dos clientes internos e externos, parceiros, 
financiadores e sociedade.

To meet and to exceed the expectations 
of internal and external customers, partners, 
funders and society.

Procurar ir sempre além na criação de valor com 
base no conhecimento, com vista à excelência.

To always seek to go further in the creation of added 
value based on knowledge, aiming for excellence.

Values
VALORES 
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O INEGI é dirigido por um Conselho de Administração constituído por cinco Administradores, 
três dos quais são representantes dos Associados privados, garantindo assim um 
modelo de governo consistente com o seu posicionamento de Instituição vocacionada 
para a valorização económica e social do conhecimento e da tecnologia. O Conselho de 
Administração reporta a uma Assembleia Geral constituída pelos Associados.

The Board of Directors of INEGI has five members, three of them on behalf of INEGI’s 
private Associates, thus ensuring a governance model consistent with its positioning as an 
Institution oriented to the economic and social valorisation of knowledge and technology. 
The Board of Directors reports to the Associates General Meeting.

Governance Model

MODELO DE GOVERNO
E ORGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL  
General Assembly

Professor Doutor António Sousa Pereira
Universidade do Porto  (Presidente - President)

Engenheiro António Manuel Lobo Gonçalves
EDP Renováveis  (1º Secretário - 1st Secretary)

Engenheiro José Carlos Fernandes Limpo de Faria
SOCITREL  (2º Secretário - 2nd Secretary)

CONSELHO FISCAL  
Supervisory Board

Engenheiro Francisco Manuel Grade Barbeira
BPI  (Presidente - President)

Engenheiro Mário Emanuel Herrmann Pais de Sousa
APGEI  (Vogal - Member)

Engenheiro Sérgio Varo de Oliveira Loureiro Salústio
BOSCH Termotecnologia  (Vogal - Member)
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Board of Directors

Professor Doutor Alcibíades Paulo Soares Guedes
Universidade do Porto (Presidente - President)

Professor Doutor Pedro Manuel Ponces Rodrigues de Castro Camanho
Universidade do Porto  (Vice-Presidente - Vice-President)

Engenheiro Fernando Manuel Fernandes de Sousa
AIMMAP  (Vogal - Member)

Engenheiro Jorge Vasco Cerqueira Pinto
CAETANOBUS  (Vogal - Member)

TEGOPI  (Vogal - Member)



Consulte a lista completa de Associados no Anexo I   -  See the full list of Associates in Annex I

O Instituto conta com uma representação equilibrada de todos os stakeholders 
relevantes para o exercício da sua missão, sendo a maioria do Fundo Associativo 
de domínio privado.

The General Meeting has a well balanced representation of all relevant 
stakeholders and the majority of the Associative Fund is private.

Empresas Privadas  
Private Companies 

Associações Empresariais e Profissionais  
Corporate and Professional Associations

Entidades Públicas  
Public Entities

99 
ASSOCIADOS  
Associates

Engenheiro Albertino Santana

Professor Doutor Luís Valente de Oliveira

Dr. Jorge Sampaio

Professor Doutor Rui Guimarães

ASSOCIADOS HONORÁRIOS  
Honorary Associates

51,52%
FUNDO ASSOCIATIVO 

PRIVADO
Associative Fund 
Private Domain

33,81%

17,71% 42,63%

5,85%
48,48%

FUNDO ASSOCIATIVO 
PÚBLICO

Associative Fund 
Public Domain

Associates
ASSOCIADOS

Universidade do Porto

ADEMEC 

APGEI 

AIMMAP

ASSOCIADOS FUNDADORES  
Founding Associates
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A estrutura organizativa assenta em três pilares de especialização da atividade: 
Investigação, Inovação e Transferência de Tecnologia e Consultoria e Serviços. 

Tem na sua base um conjunto de unidades especializadas por área científica 
e tecnológica, suportando a atividade de investigação. Transversalmente a 
estas funcionam as atividades de Inovação, Consultoria e Serviços dedicadas ao 
desenvolvimento de soluções para as empresas.

The organisational structure is based on three specialised pillars of activity: 
Research, Innovation and Technology Transfer, and Consulting and Services.

It has in its base a cluster of research units specialised by scientific and 
technological areas supporting the research activity. Crosswise there are the 
Innovation, Consulting and Services activities that address the development of 
solutions for companies.

Organisational Structure
ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
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INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Research and Development

CONSULTORIA E SERVIÇOS
Consulting and Services

CONSELHO FISCAL
Supervisory Board

CONSELHO ESTRATÉGICO
Strategic Council

CONSELHO CIENTÍFICO
Scientific Council

ASSEMBLEIA GERAL
General Meeting

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Board of Directors

COMISSÃO EXECUTIVA
Executive Committee

Materiais & Processos 
de Fabrico

Materials & Manufacturing 
Processes

Estruturas & Sistemas 
Mecânicos

Structures & Mechanical Systems

Energia, Ambiente 
& Sustentabilidade
Energy, Environment 

& Sustenability

Sistemas & Controlo
 Inteligentes

Intelligent Systems & Control

Biomecânica
Biomechanics

PREWIND

Gestão e Engenharia Industrial
Industrial Engineering and Management

Formação Avançada
Advanced Training

Energia Eólica
Wind Energy

Laboratório de Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration Laboratory

Ambiente e Fogo
Environment and Fire

Laboratório da Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality Laboratory

Laboratório de Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation Laboratory

Laboratório de Fumo e Fogo
Smoke and Fire Laboratory

Higiene e Segurança no Trabalho
Safety, Hygiene and Health at Work

Gestão de Instalações
Facilities Management

Qualidade  
Quality

Gestão de Projetos
Project Management

Projetos Integrados
Integrated Projects

Recursos Humanos
Human Resources

Serviços Informáticos e Sistemas
IT Services and Systems

Comunicação e Imagem Institucional
Corporate Communications

Serviços Administrativos e Financeiros
Administrative and Financial Services

Processos Avançados 
de Ligação

Advanced Joining Processes

Biomecânica 
e Saúde

Biomechanics and Health

Energia
Energy

Tribologia, Vibrações e 
Manutenção Industrial
Tribology, Vibrations and 
Industrial Maintenance

Laboratório de Análise
de Lubrificantes
Lubricant Analysis 
Laboratory

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA

Innovation and Technology Transfer

Materiais e Estruturas Compósitas
Composite Materials and Structures

Desenvolvimento de Produto 
e Sistemas

Product and System Development

Tecnologias Avançadas de Fabrico
Advanced Manufacturing Technologies

Ótica e Mecânica Experimental
Optics and Experimental Mechanics

Tecnologias para o Mar
Sea-related Technologies

Unidade de Investigação
Research Unit

INEGI - LAETA

GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO
RESEARCH GROUPS



QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA
DO QUADRO PRÓPRIO
Academic Qualification 
of Own Staff                         

18%

71%

11%
                        

Doutoramento
PhD

Mestrado/Licenciatura
Master/Bachelor Degree

Técnicos
Technicians 

31 DEZEMBRO 2019
DECEMBER 31st 2019

CONTRATADOS
Employees

BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO
Research Fellows

TOTAL DO QUADRO PRÓPRIO
Total of Own Staff

172

99

271

Colaboradores Universitários Afiliados
Affiliated Faculty

Bolseiros FCT em acolhimento
FCT Research Fellows hosted at INEGI

162

28

COLABORADORES
People

82

People
COLABORADORES 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COLABORADORES 
DO QUADRO PRÓPRIO      
Trend in the number of Own Staff                                 

BOLSEIROS
Research Fellows

CONTRATADOS
Employees

280
255
230
205
180
155
130
105
80
55
30

5
-20 2015 2016 2017

  

2018 2019
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FÁBRICAS EXPERIMENTAIS
Experimental Factories

Fabrico Aditivo
Additive Manufacturing

Maquinagem CNC por Arranque de Apara
CNC Machining

Processos Avançados de Fundição
Advanced Casting Processes 

Produção de Materiais Compósitos
Production of Composite Materials

Trabalho de Metais por Corte e Conformação
Metal Forming  

*IPAC - Instituto Português de Acreditação / Portuguese Institute for Accreditation

FERRAMENTAS DE ENGENHARIA
Engineering Tools

Modelização em Sólidos e Superfícies Avançadas
Modelling in Solids and Advanced Surfaces

Simulação de Escoamentos Atmosféricos
Simulation of Atmospheric Flows

Simulação de Processos de Produção: 
Fundição, Injeção de Polímeros, 
Conformação Plástica e Maquinagem
Simulation of Production Processes: Casting, 
Injection of Polymers, Plastic Forming and Machining  

Simulação Dinâmica Multicorpo
Multibody Dynamic Simulation 

Simulação Estrutural Linear e Não Linear
Linear and Non-linear Structural Simulation

Sistema de Informação Geográfica
Geographical Information Systems

LABORATÓRIOS
Laboratories

Aerodinâmica e Calibração (acreditado IPAC*)
Aerodynamics and Calibration (accredited by IPAC)

Caracterização Ambiental (acreditado IPAC*)
Environmental Characterisation (accredited by IPAC)

Qualidade do Ar Interior (acreditado IPAC*)
Indoor Air Quality (accredited by IPAC)

Reação ao Fumo e Fogo (acreditado IPAC*)
Reaction to Smoke and Fire (accredited by IPAC)

Automação Industrial
Industrial Automation

Combustão
Combustion

Ensaios Mecânicos
Mechanical Testing

Fabrico Aditivo
Additive Manufacturing

Materialografia
Materialography

Metrologia e Levantamento de Forma
Metrology and Reverse Engineering

Ótica e Mecânica Experimental
Optics and Experimental Mechanics

Polímeros
Polymers

Prototipagem Rápida e Fabrico 
Rápido de Ferramentas
Rapid Prototyping and Rapid Tooling

Tribologia, Vibrações e Manutenção Industrial
Tribology, Vibrations and Industrial Maintenance
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Technical Infrastructure
INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS 
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AERONÁUTICA, ESPAÇO E DEFESA
AERONAUTICS, SPACE AND DEFENCE

Sectors
SETORES 

INDÚSTRIA
INDUSTRY
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BENS DE EQUIPAMENTO
CAPITAL GOODS



AUTOMÓVEL E TRANSPORTES
AUTOMOTIVE AND TRANSPORTS

ECONOMIA DO MAR
SEA ECONOMY

ENERGIAS RENOVÁVEIS
RENEWABLE ENERGIES

SAÚDE E DESPORTO
HEALTH AND SPORT

INFRAESTRUTURAS
CIVIL INFRASTRUCTURES
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INTERNACIONAIS    
International

EARPA - European Automotive Research Partners Association
EARTO - European Association of Research and Technology Organisations
EFFRA - European Factories of the Future Research Association
ESIS - European Structural Integrity Society
EICF - European Investment Casters’ Federation

INSTITUIÇÕES Institutions

REDES DE COOPERAÇÃO Cooperation Networks
CLEAN SKY 2
COST - European Cooperation in Science and Technology
EASN - European Aeronautics Science Network
MIT PORTUGAL

Collaborative Networks

PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES 
E REDES COLABORATIVAS 

AdEPorto - Agência de Energia do Porto
AdEPorto - Energy Agency of Porto

ALER - Associação Lusófona de Energias Renováveis
ALER - Portuguese Association of Renewable Energies

APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial
APGEI - Portuguese Association of Industrial Engineering and Management 

APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis
APREN -  Portuguese Association of Renewable Energies

CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica
CATIM - Technological Support Centre for the Metalworking Industry

CITEVE - Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário de Portugal
CITEVE - Technological Centre of the Textile and Clothing Industry of Portugal

IPES - Instituto Português de Energia Solar
IPES - Portuguese Institute of Solar Energy

RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal
RELACRE - Association of Accredited Laboratories of Portugal

Sociedade Portuguesa da Integridade Estrutural
Portuguese Society of Structural Integrity

INSTITUIÇÕES Institutions

NACIONAIS    
National
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AEDCP - Aeronáutica, Espaço e Defesa, Cluster de Portugal
AEDCP - Aeronautics, Space and Defence, Portuguese Cluster

CMM - Construção Metálica e Mista
CMM - Metallic and Mixed Construction

ENERGYIN - Pólo da Competitividade e Tecnologia da Energia
ENERGYIN - Competitiveness and Energy Technology Cluster

HEALTH CLUSTER PORTUGAL - Pólo de Competitividade da Saúde
HEALTH CLUSTER PORTUGAL - Health Competitiveness Cluster

MOBINOV - Associação do Cluster Automóvel
MOBINOV - Automotive Cluster Association

PFP - Plataforma Ferroviária Portuguesa
PFP - Portuguese Rail Platform 

POOL-NET - Pólo de Competitividade Engineering & Tooling
POOL-NET - Competitiveness Engineering & Tooling Cluster

PRODUTECH - Associação para as Tecnologias de Produção Sustentáveis
PRODUTECH - Association for Technologies of Sustainable Production 

SMART WASTE PORTUGAL - Cluster dos Resíduos
SMART WASTE PORTUGAL - Waste Cluster

Têxtil: Tecnologia e Moda
Textile: Technology And Fashion

CLUSTERS

NACIONAIS    
National
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SPIN-OFFS 

OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.
NEGÓCIO: Informática, Investigação Operacional, Sistemas de Informação
BUSINESS: Information Technology, Operational Research, 
Information Systems

HPS (Portugal) - High Performance Structures, 
Gestão e Engenharia, Lda.
NEGÓCIO: Soluções Estruturais para Aplicações Aeroespaciais
BUSINESS: Structural Solutions for Aerospace Applications

PETsys - Medical PET Imaging Systems, S.A.
NEGÓCIO: Sistemas de Diagnóstico por Emissão de Positrões
BUSINESS: Diagnostic systems by positron emission

Clever Reinforcements Iberica
NEGÓCIO: Produção de Perfis em Fibra de Carbono
BUSINESS: Production of carbon fibre profiles

ALTO - Perfis Pultrudidos, Lda.
NEGÓCIO: Estruturas em Perfis Pultrudidos
BUSINESS: Structures in pultruded profiles

MERCATURA - Tecnologia de Informação, Lda.
NEGÓCIO: Informática e Sistemas de Informação
BUSINESS: IT and Information Systems
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SPIN-OFFS 
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06. CONTAS
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FINANCIAL FIGURES 



Financial Figures - Short Version
CONTAS - VERSÃO EXECUTIVA
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Dos valores inscritos nas Contas merecem destaque os seguintes números:

• O Ativo Total Líquido apresenta o valor de 14.821.390,18 Euros, superior ao valor de 2018 que 
foi de 14.311.356,09 Euros. 

•  O Passivo ficou nos 5.051.358,88 Euros, superior ao valor de 2018 que foi de 5.005.944,18 
Euros.  

• O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 637.540,54 Euros, inferior ao valor de 
815.546,54 Euros obtido em 2018. O valor de 2018 inclui uma mais-valia de 402.258,10 
Euros correspondente à alienação da participação na spin-off HPS, Lda e em 2019 inclui 
uma mais-valia de 208.167,84 Euros correspondente à alienação de parte das antigas 
instalações do INEGI. Sem mais valias os resultados de 2018 e 2019 foram, respetivamente, 
399.288,44 Euros e 429.372,70 euros.

Os gráficos seguintes mostram a evolução das principais rubricas da conta de exploração e do 
balanço nos últimos 5 anos.

Of the amounts recorded in the accounts one should note the following:

• The Total Net Assets reached the amount of 14.821.390,18 Euros, higher than the 2018’s 
value of 14.311.356,09 Euros.

• Liabilities were 5.051.358,88 Euros, higher than the value of 2018, which was 5.005.944,18 
Euros. 

• The net result for the period was 637.540,54 Euros, lower than the 2018’s value of 815.546,54 
Euros. The value of 2018 includes a capital gain of 402.258,10 Euros corresponding to 
the sale of the spin-off HPS, Lda. and in 2019 includes a capital gain of 208.167,84 Euros 
corresponding to the sale of part of the old INEGI’s headquarters. Without the capital gains 
the results of 2018 and 2019 were, respectively, 399.288,44 and 429.372,70 Euros.

The charts show the evolution of the main headings of the Loss and Profit Account and the 
Balance Sheet for the last 5 years.



Gastos com pessoal
Personnel expenses

Fornecimento e serviços externos
Supplies and external services

Depreciação e Imparidades
Depreciation and impairments

Juros e gastos similares
Interest and similar expenses

Outros gastos e perdas
Other expenses

Outros rendimentos 
Other Income

Volume de negócios 
Turnover

TOTAL DE RENDIMENTOS
TOTAL INCOME
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Contratos com Empresas
Contracts with Companies

Financiamentos I&I
R&I Grants

VOLUME DE NEGÓCIOS 
POR TIPO DE RENDIMENTO
TURNOVER PER TYPE OF INCOME
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FLUXO DE CAIXA
CASH FLOW

Resultado Líquido
Net Profit

Depreciações + Ajustamentos - Subs  Investimento
Depreciations + Adjustments - Grants for Equipment 

Cash Flow sem Mais Valias
Cash Flow without capital gains
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Ativo Não Corrente
Non Current Assets

Ativo Corrente
Current Assets

ATIVO
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FUNDO PATRIMONIAL + PASSIVO
NET WORTH + LIABILITIES

Fundo Patrimonial
Net Worth

Passivo Não Corrente
Non Current Liabilities

Passivo Corrente
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Proposal for the appropriation of Results

Propõe-se a manutenção na conta de Resultados Transitados a totalidade do Resultado Líquido do Exercício 
no valor de 637.540,54 Euros.

It is proposed do maintain in Retained Earnings account all of the net income of 2019 in the total amount 
of 637.540,54 Euros.
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ASSOCIADOS
Associates

ASSOCIADOS EFETIVOS / Effective Associates  

5

6

7

8

9
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

%  

UNIVERSIDADE DO PORTO

ADEMEC – Associação dos Antigos Alunos do Departamento de Engenharia Mecânica

APGEI – Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal

ASSOCIADOS FUNDADORES / Founding Associates
1

2

3

4

42,63%

13,24%

2,04%

1,93%

%  

Sonae Indústria - Consultadoria e Gestão, S.A.

EDP Renováveis Portugal, S.A.

PARUPs, S.A.

Amtrol-Alfa - Metalomecânica, S.A.

APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.

Banco BPI, S.A.

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Sakthi Portugal, S.A.

SOCITREL - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A.

EDF EN Portugal Unipessoal, Lda.

Bosch Termotecnologia, S.A.

MEDLOG - Investimentos e Participações SGPS, S.A.

Câmara Municipal do Porto

Cifial - Centro Indústria de Ferragens, S.A.

FAMO – Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda.

Toyota Caetano Portugal, S.A.

Zollern & Comandita

CABELTE – Cabos Elétricos e Telefónicos, S.A.

EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.

ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.

FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.

CITEVE - Centro Técnológico do Têxtil e do Vestuário

IAPMEI

SILAMPOS - Sociedade Industrial de Louça Metálica Campos, S.A.

ALSTOM Portugal, S.A.

António Meireles, S.A.

BA Vidro, S.A.

CaetanoBus - Fabricação de Carroçarias, S.A.

COLEP PORTUGAL, S.A.

CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO, S.A.

Ramada Aços, S.A.

FERPINTA - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.

FICOSA International, Lda.

Flupol - Surface Engineering, S.A.

J. Neves & Filhos - Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A.

MARQUES, S.A.

Metro do Porto, S.A.

PECOL AUTOMOTIVE, S.A.

STORAXINTER, S.A.

RTE, S.A.

STCP - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto

SUNVIAUTO - Indústria de Componentes de Automóveis, S.A.

Super Bock Group, S.A.

TOPÁZIO – Ferreira Marques & Irmão, Lda.

6,07%

4,55%

2,76%

1,46%

1,38%

1,38%

1,38%

1,38%

1,10%

1,09%

0,73%

0,69%

0,65%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,41%

0,41%

0,37%

0,36%

0,36%

0,36%

0,33%

0,30%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%
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99

Engenheiro Albertino Santana

Professor Doutor Luís Valente de Oliveira

Dr. Jorge Sampaio

Professor Doutor Rui Guimarães

ASSOCIADOS HONORÁRIOS / Honorary Associates  

Ferespe - Fundição de Ferro e Aço, Lda.

Palvidro - Plásticos Reforçados da Bairrada, Lda.

Fuchs Lubrificantes, Unipessoal, Lda

M. J. Amaral - Equipamentos Industriais, Lda.

QUINTAS & QUINTAS - Condutores Eléctricos, S.A.

OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A. 

Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A.

AEP - Associação Empresarial de Portugal

Arcen Engenharia, S.A.

Cerealis SGPS, S.A.

Clever Reinforcement Ibérica, Lda.

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

Emílio de Azevedo Campos, S.A.

Evoleo Technologies, Lda.

Felino - Fundição e Construções Mecânicas, S.A.

Generg - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

MARTIFER – Metallic Constructions, SGPS, S.A.

PLASTICUM - Tecnologia de Plásticos, Lda.

TEGOPI - Indústria Metalomecânica, S.A.

A. Brito - Indústria Portuguesa de Engrenagens, Lda.

A. Silva Matos - Serv. Gestão de Empresas, Lda.

Cavalum - Serviços Unipessoal, Lda.

ENERVENTO - Energias Renováveis, S.A.

FASE, Estudos e Projectos, S.A.

Schmidt Light Metal - Fundição Injetada, Lda.

Vidropol - Estratificados de Fibra de Vidro, S.A.

Laborial Soluções para Laboratório, S.A.

PERIAVA, Lda.

Artame - Indústria Metalúrgica, S.A.

Kinematix Sense, S.A.

LIPOR

Polisport Plásticos, S.A.

PREWIND, Lda.

Sistrade Software Consulting, S.A.

Alco - Indústria de Óleos Alimentares, S.A.

ALMADESIGN, Conceito e Desenvolvimento de Design, Lda.

CEI - Companhia de Equipamentos Industriais, Lda.

Crazy Kangaroo, Lda.

FESTO - Automação, Unipessoal, Lda.

IMA - Indústria de Moldes de Azeméis, S.A.

Indisol, SA

INPLAS - Indústria de Plásticos, S.A.

MDA - Moldes Azeméis, S.A.

Nelson Quintas SGPS (Portugal)

RVLP Technologies, Lda.

Sá Couto e Monteiro, S.A.

Simoldes Aços, S.A.

Simoldes Plásticos, S.A.

Skelt Metalomecanica, S.A.

0,25%

0,25%

0,21%

0,21%

0,19%

0,17%

0,17%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,11%

0,11%

0,11%

0,11%

0,11%

0,08%

0,08%

0,07%

0,07%

0,06%

0,06%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%
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