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Destaques
Highlights

226
Colaboradores
Employees

258

Parceiros Internacionais
International Partners

122

83

8.272 m2
Instalações
Facilities

623

Associados Empresariais

Clientes

Associated Companies

Customers
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130

Projetos Investigação e Inovação

SPIN-OFFS no Mercado

Research and Innovation Projects

SPIN-OFFS in the market

Investigadores Doutorados Afiliados
Affiliated PhD Researchers

2017

32

Teses Doutoramento
Finished PhD Theses

8,2

M EUR

Volume Negócios
Turnover in 2017

51%
68%
23%

351
Publicações ISI
ISI Publications

Faturação
Invoicing

Projetos com Empresas
Projects with Companies

Internacional
International

3

driving science
& innovation
4

Mensagem do Conselho
de Administração
Message from the Board of Directors

5

Mensagem do Conselho
de Administração
Message from the Board of Directors

ALCIBÍADES PAULO SOARES GUEDES
Presidente do Conselho de Administração
President of the Board of Directors

Mais um ano em que o INEGI continuou a cumprir a sua
missão como instituição de Investigação e Inovação
(I&I), aumentando o seu impacto no desenvolvimento e
competitividade da indústria nacional, e que se traduziu
num exercício de franca recuperação ao nível dos Proveitos
e dos Resultados.

Another year has passed and INEGI keeps accomplishing
its mission statement as a Research and Innovation
institution (R&I), increasing its impact on the development
and competitiveness of the national industry landscape,
adduced as the significant economic upturn in the Profit
and Results financial figures.

As atividades de Investigação, Desenvolvimento, Transferência de Tecnologia, Consultoria e de Serviços executados
em 2017 permitiram atingir um Volume de Negócios
superior a 8,2 MEUR. Este resultado marca um momento
histórico em que é ultrapassada pela primeira vez a marca
dos 8 MEUR. Reflete ainda um crescimento de 15,7% por
comparação com o exercício de 2016, distribuído em 8,3%
de crescimento na componente Faturação e em 24,4% na
componente Financiamentos competitivos. Foi possível
atingir um EBITDA de 740 kEUR e um Resultado Líquido
positivo de 231 kEUR.

The Research, Development, Technology Transfer, Consulting and Services activities carried out in 2017 allowed a
turnover of more than EUR 8.2M. This outcome represents
a historic moment, where the EUR 8M milestone is passed
for the first time ever. It also reveals a 15.7% growth against
financial year 2016, with a breakdown of 8.3% growth
with direct invoicing and 24.4% growth with competitive
funding. It was possible to reach an EBITDA of EUR 740k
and a positive Net Result of EUR 231k.

Apesar desta franca recuperação, continuam a sentirse dificuldades em crescer de forma mais acelerada
na prestação de serviços de I&I, de Consultoria e de
Serviços faturados diretamente às empresas (componente
Faturação). O facto de as empresas estarem a privilegiar
o recurso aos incentivos do Portugal 2020 para
cofinanciarem as suas atividades de investigação e
inovação (Projetos em Co-Promoção), em detrimento de
fazerem esse investimento recorrendo a fundos próprios,
conjugado com a diminuição dos incentivos à procura de
investigação e inovação no âmbito dos Projetos Individuais
de Investigação e Desenvolvimento, continuam a ser a
maior limitação a um crescimento mais forte.
Em termos internos, tem-se vindo a implementar as
diretrizes estratégicas desenhadas em 2016. Em particular,
tem-se vindo a reforçar as competências e estrutura
de desenvolvimento de negócio do Pilar Inovação e
Transferência de Tecnologia. Foi também reorganizada e
reforçada a oferta de Consultoria e de Serviços, incluindo
o lançamento do novo Website INEGI Serviços.
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De relevar em 2017 o facto de a maioria dos Docentes e
Investigadores do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Faculdade de Engenharia da
Universade do Porto (FEUP) terem aderido ao INEGI e
terem integrado a Unidade de Investigação do INEGI

Even though this was a substantial recovery, we still find it
hard to gain speed in selling R&I and Consulting services to
companies (by direct invoicing). The fact that companies
are favouring the use of Portugal 2020 economic incentives
to co-finance their research and innovation activities rather
than using their own funds to invest combined with the
reduction of the Individual Research and Development
Projects incentives still stands as the main limitation for a
sturdier growth.
Internally speaking we have been implementing the
strategic guidelines set in 2016, specially the reinforcement
of the Innovation and Technology Transfer’s business
development competencies and capabilities. The Consulting
and Services business unit offer was also reorganised and
reinforced, including the release of the new INEGI Services
website.
It is worth highlighting that in 2017 the large majority of
the Professors and Researchers from the Metallurgical
and Material Engineering Department of the Faculty of
Engineering, University of Porto (FEUP) had joined INEGI
and were part of the application for INEGI’s Research
Unit (part of LAETA: Associated Laboratory of Energy,

«Mais um ano em que o INEGI continuou a cumprir a sua missão
como instituição de Investigação e Inovação (I&I), aumentando
o seu impacto no desenvolvimento e competitividade da indústria
nacional, e que se traduziu num exercício de franca recuperação
ao nível dos Proveitos e dos Resultados.»

«Another year has passed and INEGI keeps accomplishing its mission
statement as a Research and Innovation institution (R&I), increasing
its impact on the development and competitiveness of the national
industry landscape, adduced as the significant economic upturn in
the Profit and Results financial figures.»

(enquadrada no LAETA - Laboratório Associado em
Energia, Transportes e Aeronáutica) na candidatura ao
próximo ciclo de financiamento plurianual da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT). O trabalho
estruturante efetuado de alinhamento dos temas de
investigação do INEGI em 4 áreas: Materiais e Processos
Avançados; Estruturas e Sistemas Mecânicos, Energia
e Ambiente, e Biomecânica, foi a espinha dorsal da
candidatura do LAETA à FCT. Ainda no contexto deste
próximo ciclo do LAETA, promovemos um novo modelo
de governo do Laboratório Associado e passaremos a
assumir a presidência do mesmo. A execução dos Projetos
Estruturados de Investigação Científica e Desenvolvimento
Tecnológico para 2016-2018 SCITECH e HEBE (Norte
2020) está também a decorrer a bom ritmo.
Temos estado ativamente envolvidos na preparação
de uma candidatura, a submeter no início de 2018,
ao reconhecimento do INEGI como um Laboratório
Colaborativo (CoLab) na área da Indústria e Manufatura.

Transports and Aeronautics) for the next Portuguese
Foundation for Science and Technology (FCT) pluri-annual
funding cycle. The structural reorganisation of research
carried out in INEGI in four main areas (Advanced Materials
and Processes; Structures and Mechanical Systems;
Energy and Environment; and Biomechanics) was also
the main configuration adopted in LAETA’s application
to FCT. Still LAETA wise, we fostered the Associated
Laboratory’s new governing model and we are going to
assume its presidency. The execution of the SCITECH
and HEBE Structured Projects for Scientific Research and
Technological Development for 2016-2018 (North 2020) is
also progressing at a steady pace.
We have been actively working to prepare the application
for the recognition of INEGI as a Collaborative Laboratory
(CoLab) in the Industry and Manufacture Area, to be
submitted early 2018.

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.

The Board of Directors would like to thank to all partners,
customers, funders, and associates the unwavering trust in
our institution, without which it would not be possible to
continue this journey. The Board of Directors also expresses
the commitment to keep working so that companies
increasingly distinguish INEGI as The Innovation Partner
and The Reference Institution converting knowledge into
value.

Uma palavra de particular apreço do Conselho de
Administração para todos os colaboradores do INEGI
pelo empenho e esforço colocado diariamente nas
suas atividades, tendo sido os principais obreiros da
recuperação e crescimento conseguidos em 2017. Para
2018 e anos seguintes, o INEGI tem de continuar a
melhorar a capacidade de valorizar a sua oferta e de
crescer na prestação de serviços de I&I e de Consultoria
e Serviços à indústria.

A special thanks note from the Board of Directors to all
INEGI co-workers for the daily commitment and effort
dedicated to their activities, appreciating that they truly
were the core force for the recovery and growth achieved
in 2017. From 2018 onwards, INEGI must keep cultivating
the ability to promote and upgrade its value proposition in
order to increase the sales for R&I and Consulting services
to the market.

O Conselho de Administração continua a contar com todos
os stakeholders para reforçar a posição do INEGI como
uma instituição de excelência no domínio da Engenharia
Mecânica e da Engenharia Industrial e para conduzir com
sucesso a implementação da Visão.

The Board of Directors stays reliant on each and every
stakeholder to strengthen INEGI’s position as an institution
of excellence in the field of Mechanical Engineering
and Industrial Engineering and to lead successfully the
implementation of the Vision.
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Caracterização do INEGI
Facts and Figures
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Natureza e Objetivo
Nature and Purpose

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) devoted to carry out 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 public utility Institution.

Missão
Mission

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.

Visão
Vision

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 converting knowledge into value and to confirm our strong institutional identity
as the technological companies’ partner.
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ORIENTAÇÃO AO CLIENTE

Valores

COOPERAÇÃO

Values

CUSTOMER FOCUS

COOPERATION

PAIXÃO PELA INOVAÇÃO
PASSION FOR INNOVATION

RESPONSABILIDADE
RESPONSIBILITY

AMBIÇÃO
AMBITION

ORIENTAÇÃO AO CLIENTE
CUSTOMER FOCUS

«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.»

PAIXÃO PELA INOVAÇÃO
PASSION FOR INNOVATION

COOPERAÇÃO
COOPERATION

«Cooperar é ter a humildade para aprender, é partilhar,
é trabalhar em equipa e estabelecer parcerias
colaborativas, comunicando de forma eficaz.»
«To cooperate is to have the humility to learn, to share, to
work as a team and to establish collaborative partnerships,
communicating effectively.»

RESPONSABILIDADE
RESPONSIBILITY

«Ser responsável é trabalhar com rigor, profissionalismo
e seriedade, cumprindo os compromissos adotando
elevados padrões éticos.»

«É a procura incessante de soluções
criativas que acrescentem valor.»
«The constant search for creative solutions
to add value.»

AMBIÇÃO
AMBITION

«É nunca se acomodar e procurar
ir sempre além na criação de valor
com base no conhecimento,
com vista à excelência.»
«To never settle down and to always
seek to go beyond in the added value
creation based on knowledge, aiming
for excellence.»

«To be responsible is to work with rigour, professionalism and
integrity, meeting the commitments and adopting high ethical
standards.»
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Modelo de Governo
e Orgãos Sociais
Governance Model

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 General Meeting consisted by Associates.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Associate’s General Meeting

Professor Doutor Sebastião José Cabral Feyo de Azevedo
Universidade do Porto (Presidente - President)

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

Dra. Sandra Maria Soares Santos
B.A. Vidro (2º Secretário - 2nd Secretary)

CONSELHO FISCAL

Supervisory Board

Dr. António Manuel Paranhos Ferreira da Silva
BPI (Presidente - President)

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

Engenheiro Sérgio Varo de Oliveira Loureiro Salústio
BOSCH Termotecnologia (Vogal - Member)

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 Rui Manuel Macedo Ferreira Marques
AIMMAP (Vogal - Member)

Engenheiro Jorge Vasco Cerqueira Pinto
CAETANOBUS (Vogal - Member)

Engenheiro Manuel Pedro Tomé de Aguiar Quintas
TEGOPI (Vogal - Member)
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Associados
Associates

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.

51,4%
FUNDO ASSOCIATIVO
PRIVADO

48,6%

Associative Fund - Private Domain

FUNDO ASSOCIATIVO
PÚBLICO
Associative Fund - Public Domain

33,6%

42,7%

17,8%
5,9%

97

4

4

Associates

Founding Associates

Honorary Associates

Empresas Privadas
Private Companies
Associações Empresariais e Profissionais
Corporate and Professional Associations
Universidade do Porto
University of Porto
Entidades Públicas
Public Entities

UNIVERSIDADE DO PORTO
ADEMEC
APGEI
AIMMAP

Engenheiro Albertino Santana
Professor Doutor Luís Valente de Oliveira
Dr. Jorge Sampaio
Professor Doutor Rui Guimarães

Associados

Associados Fundadores

Associados Honorários

Consulte a lista completa de Associados no Anexo I
See the full list of Associates in Annex I
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Estrutura Organizativa
Organisational Structure

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.
O INEGI é membro do LAETA - Laboratório Associado de Energia, Transportes
e Aeronáutica, de dimensão nacional, que agrega também algumas áreas de
investigação do Instituto de Engenharia Mecânica - Pólo Instituto Superior
Técnico (IDMEC - IST), da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica
Industrial (ADAI) da Universidade de Coimbra e do Grupo de Investigação em
Aeronáutica e Astronáutica da Universidade da Beira Interior (AeroG).

The organisational structure is based on three pillars of specialised activity:
Research, Innovation and Technology Transfer, and Consulting and Services.
Its base has a set of business units specialised by scientific and technological
areas supporting the research activity. Transversely we have Innovation,
Consulting and Services activities addressing the development of solutions for
companies.
INEGI is a member of LAETA - Associated Laboratory of Energy, Transport and
Aeronautics, country-wise, and it also incorporates some research groups
of the Institute of Mechanical Engineering of the Instituto Superior Técnico
Campus, the Association for the Development of Industrial Aerodynamics of
the University of Coimbra and the Aeronautics and Astronautics Research
Center of the University of Beira Interior (AeroG).
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Assembleia Geral
General Meeting

Conselho Fiscal
Supervisory Board

Conselho de Administração
Board of Directors

Conselho Científico
Scientific Council

Comissão Executiva
Executive Committee

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

Recursos Humanos
Human Resources

Gestão de Instalações
Facilities Management

Serviços Informáticos e Sistemas
IT Services and Systems

Qualidade
Quality

Comunicação e Imagem Institucional
Corporate Communications

Gestão de Projetos

Project Management Office

Serviços Administrativos e Financeiros

Administrative and Financial Services

Projetos Integrados
Integrated Projects

Investigação

Inovação e Transferência de Tecnologia
Innovation and Technology Transfer

Research

Materiais Compósitos

Materiais e Estruturas Compósitas

Novas Tecnologias e Processos
Avançados de Produção

Desenvolvimento de Produtos e Sistemas

Composite Materials and Structures

Composite Materials

Product and System Development

New Technologies and Advanced
Manufacturing Processes

Tecnologias Avançadas de Fabrico

Advanced Manufacturing Technologies

Ótica e Mecânica Experimental

Optics and Experimental Mechanics

Tribology, Vibrations and Industrial Maintenance

Integração de Sistemas
e Processos Automatizados

System Integration and Automated Processes

Conceção e Validação Experimental
Design and Experimental Validation

Métodos Numéricos em Mecânica
e Engenharia Estrutural
Numerical Methods in Mechanics
and Structural Engineering

Energia e Ambiente Construído
Energy and Built Environment

Consulting and Services

Energia Eólica
Wind Energy

Laboratório de Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration Laboratory

Energia, Sustentabilidade
e Economia Circular

Energy, Sustainability and Circular
Economy

Industrial Automation

LAETA

Tribologia, Vibrações
e Manutenção Industrial

Automação Industrial

Consultoria e Serviços

Ótica e Mecânica Experimental

Optics and Experimental Mechanics

Tecnologias para o Mar
Sea-related Technologies

Ambiente

Environment
Laboratório de Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation Laboratory
Laboratório da Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality Laboratory

Laboratório de Fumo e Fogo
Smoke and Fire Laboratory

Gestão e Engenharia Industrial

Industrial Engineering and Management

Formação Avançada
Energias Renováveis

Advanced Training

Renewable Energy
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Colaboradores
People

Colaboradores

31 DEZEMBRO 2017
31st DECEMBER 2017

People
CONTRATADOS
Employees

130

BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO
Research Fellows

96

Colaboradores Universitários Afiliados

226

TOTAL DO QUADRO PRÓPRIO
Total of Own Staff

142

Affiliated Academics
30

Bolseiros FCT em acolhimento

FCT Research Fellows hosted at INEGI

Evolução do número de Colaboradores do Quadro Próprio
Trend in the number of Own Staff

98

100

103

109

120

130

56

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CONTRATADOS EMPLOYEES

Tipo de Vínculo
Type of Bond

2012

48

2013

72

56

2014

2015

89

2016

96

2017

BOLSEIROS RESEARCH FELLOWS

Qualificação Académica
do Quadro Próprio
Academic Qualification of Own Staff

33%
36%
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Contratados
Employees

Colaboradores Universitários
Affiliated Academics

24%

Bolseiros de Investigação

7%

Bolseiros FCT acolhidos

Research Fellows

FCT Research Fellows hosted at INEGI

19%

Doutoramento

53%

Mestrado/Pós-Graduação/MBA

15%

Licenciatura

13%

Técnicos

PhD

Master’s/Postgraduate Studies/MBA

Bachelor’s Degree

Technicians

Competências
Competencies

A oferta do INEGI, no desenvolvimento de soluções para a indústria, está suportada na excelência da
investigação e num conjunto alargado de competências ligadas às áreas da Engenharia Mecânica e
Engenharia Industrial e da Gestão de Tecnologia e Inovação. Sempre que necessário promove parcerias
com outras Instituições de investigação, como forma de complementar a base de competências na
resposta a desafios multidisciplinares.

The offer of INEGI for the industry is supported by the excellence of research and by its competencies in
Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Innovation and Technology Management. Whenever
needed INEGI teams-up with other research and technology organisations, in order to complement its
competencies dealing with multidisciplinary challenges.

INVESTIGAÇÃO
RESEARCH

INOVAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

CONSULTORIA
CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA

INNOVATION
AND TECHNOLOGY
TRANSFER

SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL
CONSULTING

SERVIÇOS
LABORATORIAIS

FORMAÇÃO
AVANÇADA

LABORATORY
SERVICES

ADVANCED
TRAINING

Materiais e Estruturas em Material Compósito

Desenvolvimento de Produto e Sistemas

Materials and Structures in Composite Material

Product and Systems Development

Fabrico Subtrativo e Fabrico Aditivo

Mecânica Computacional

Conformação Plástica

Subtractive Manufacturing and Additive Manufacturing

Computational Mechanics

Metal Forming

Tribologia, Vibrações e Dinâmica

Mecânica Experimental e Ensaios não destrutivos

Tribology, Vibrations and Dynamics

Experimental Mechanics and Non-Destructive Testing

Instrumentação, Automação e Controlo

Processos Avançados de Fundição

Instrumentation, Automation and Control

Advanced Casting Processes

Monitorização e Avaliação da Condição Estrutural

Projeto Mecânico

Structural Health Monitoring

Mechanical Design

Biomecânica

Engenharia Industrial e Gestão

Energia e Ambiente

Biomechanics

Industrial Engineering and Management

Energy and Environment
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Setores
Sectors

Aeronáutica, Espaço e Defesa

Automóvel e Transportes

Aeronautics, Space and Defence

Automotive and Transports

Energia e Ambiente

Metalomecânica
e Bens de Equipamento

Energy and Environment
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Metalworking and Capital Goods

Economia do Mar

Saúde

Sea Economy

Health

Serviços

Setor Público

Services

Public Sector

Infraestruturas Técnicas
Technical Infrastructure

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

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 mMaquinagem

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

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

*IPAC - Instituto Português de Acreditação
Portuguese Institute for Accreditation

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
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Participação em Instituições
e Redes Colaborativas
Collaborative Networks

INTERNACIONAIS
Instituições

International

Institutions

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
EWEA - The European Wind Energy Association

Redes de Cooperação

Cooperation Networks

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

NACIONAIS

National

Clusters

Institutions

AEDCP - Aeronáutica, Espaço e Defesa

AdEPorto - Agência de Energia do Porto

AEDCP - Aeronautics, Space and Defence

AdEPorto - Energy Agency of Porto

CMM - Construção Metálica e Mista

ALER - Associação Lusófona de Energias Renováveis

CMM - Metallic and Mixed Construction

ALER - Portuguese Association of Renewable Energies

ENERGYIN - Pólo da Competitividade e Tecnologia da Energia

APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

ENERGYIN - Competitiveness and Energy Technology Cluster

APGEI - Portuguese Association of Management and Industrial Engineering

HEALTH CLUSTER PORTUGAL
- Pólo de Competitividade da Saúde

APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis

HEALTH CLUSTER PORTUGAL - Health Competitiveness Cluster

MOBINOV - Associação do Cluster Automóvel
MOBINOV - Automotive Cluster Association

APREN - Portuguese Association of Renewable Energies

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

PFP - Plataforma Ferroviária Portuguesa

CITEVE - Centro Tecnológico da Indústria Têxtil
e do Vestuário de Portugal

PFP - Portuguese Rail Platform

CITEVE - Technological Centre of the Textile and Clothing Industry of Portugal

POOL-NET - Pólo de Competitividade Engineering & Tooling

FÓRUM MANUFUTURE PORTUGAL

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
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Instituições

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

SPIN-OFFS no mercado
SPIN-OFFS in the market

COM PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
AS SHAREHOLDER

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

PREWIND, Lda.
NEGÓCIO: Serviços de Previsão de Produção de Eletricidade baseada
em Fontes Renováveis de Energia
BUSINESS: Electricity production forecasting services based on renewable energy sources

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

SEM PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
AS NON-SHAREHOLDER

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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Investigação & Desenvolvimento
Research & Development
• Produção Científica
Scientific Results
• Projetos de Investigação
Research Projects
• SCITECH & HEBE
• LAETA

Inovação e Transferência de Tecnologia
Innovation and Technology Transfer
• Projetos de Inovação com a Indústria
Innovation projects with industry
• Projetos por Setor
Projects by Sector
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02.
Investigação e Inovação
Research and Innovation
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INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
RESEARCH & DEVELOPMENT

Produção Científica
Scientific Output

A investigação produzida no INEGI resulta da atividade de uma equipa constituída
por 122 investigadores doutorados. Em média, cada investigador é responsável por de
cerca de 2,2 artigos ISI (International Scientific Indexing), 62 citações (excluindo autocitações) e 1 tese de Douramento.
Predomina a investigação em Mecânica Computacional, Mecânica Experimental e
Materiais Compósitos, e a sua aplicação a temas relacionados com os setores da
Energia, Indústria, Automóvel e Transportes e Saúde. Focar este esforço no aumento
do mercado da ciência aplicada em engenharia mecânica continua a ser a principal
prioridade para a investigação científica no INEGI. Os números apresentados incluem o
resultado das equipas envolvidas no Laboratório Associado de Energia, Transportes e
Aeronáutica (LAETA) e na Unidade de Investigação em Energias Renováveis (CIENER),
Unidades de I&D da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

The research produced by INEGI is a result of the activity of a team of 122 PhD
researchers. The average performance per researcher is about 2.2 ISI (International
Scientific Indexing) articles, 62 citations (excluding self-citations) and the supervision
of 1 PhD thesis.
Research in Computational Mechanics, Experimental Mechanics and Composite Materials
prevails, focusing on the sectors of Energy, Industry, Automotive and Transports and
Health. The main priority for INEGI’s scientific research is expanding the market for
applied science in mechanical engineering. The figures related to INEGI’s scientific
production presented include the results of the Associated Laboratory of Energy,
Transports and Aeronautics (LAETA) and of the Centre for Renewable Energy Research
(CIENER), both R&D units recognised by FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(the Portuguese Foundation for Science and Technology).

Produção
Científica
Scientific
Output
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351

Teses de Doutoramento
32 concluídas
108 em curso

Resultados ISI
278 em Jornal
65 em Conferências
8 Capítulos de Livros

Projetos FCT
9 I&D
4 Estruturantes

ISI results

9 R&D
4 Structuring Projects

PhD Thesis
32 finished
108 ongoing

122
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278 Articles
65 Conference Papers
8 Book Chapters

4382

Investigadores
Doutorados afiliados

Citações de Artigos ISI
199 citações em 2017

Affiliated PhD
Researchers

Citations of ISI papers
199 citations in 2017
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FCT Projects

12
Pedidos de Patente
Patent Applications

INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
RESEARCH & DEVELOPMENT

Projetos de Investigação
Research Projects

O investimento em investigação básica tem sido financiado, essencialmente, com fundos públicos,
competitivos, geridos pela FCT e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N) e ascendeu a cerca de 2,4 milhões de euros.
O financiamento de projetos pela FCT inclui o apoio direto à contratação de investigadores, projetos
individuais, projetos de ação coletiva e às duas Unidades de I&D FCT a que o INEGI está associado,
nomeadamente o Laboratório Associado para a Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA) e o Centro
de Investigação em Energias Renováveis (CIENER).
Os fundos regionais, geridos pela CCDR-N, contribuem com um cofinanciamento para os projetos
estruturantes SCITECH – Ciência e Tecnologia para uma Indústria Competitiva e Sustentável e HEBE
– Saúde, Conforto e Energia no Ambiente Construído.

Investment in fundamental research has been funded mainly by public competitive funds managed by
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (the Portuguese Foundation for Science and Technology)
and CCDR-N - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Regional Government
body for the Northern Region). These fundings have represented more than 2.4 million euros.
FCT project funding has supported the hiring of researchers, individual projects, projects of collective
action and two R&D FCT Units in which INEGI takes part, namely Associated Laboratory of Energy,
Transport and Aeronautics (LAETA) and Centre for Renewable Energy Research (CIENER).
The regional funds, managed by CCDR-N, have co-funded the structuring projects SCITECH - Science
& Technology for Competitive and Sustainable Industries and HEBE - Health, Comfort and Environment
& Energy in Built Environment.
Projetos de Investigação - Valor Executado

Valor Executado (milhões de euros)
Executed Value (million euros)

Research Projects - Executed Value
3,0
2,5

Projetos financiados pela FCT
Projects funded by the FCT

2,0

Projetos financiados pela CCDR-N
1,5

Projects co-funded by CCDR-N

1,0
0,5
0

2013

2014

2015

2016

2017
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INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
RESEARCH & DEVELOPMENT

SCITECH

Ciência e Tecnologia para uma Indústria Competitiva e Sustentável
Science & Technology for Competitive and Sustainable Industries

HEBE

Saúde, Conforto e Energia no Ambiente Construído
Health, Comfort and Environment & Energy in Built Environment

2015
Desafios

Challenges

MATERIAIS Materials
Formulações para Multi-materiais

2017

2018

Principais Atividades Realizadas e Indicadores Atingidos
Main Activities and Performance Indicators

› Formulações poliméricas com nanotubos de carbono em

• 41 Artigos ISI

Carbon nanotubes-enriched resin formulations for improved surface
finishing of CFRP composites.

• 24 Artigos em Conferência

resinas para melhoria do acabamento de superfície de CFRP.

41 ISI Articles

24 Conference Papers

Multi-materials Formulation

› Modelos constitutivos de laminados híbridos (metal-compósito).
Constitutive models of hybrid laminates (metal-composite).

• 1 Tese PhD em curso

Novas Técnicas de Caraterização

› Vibração de materiais compósitos na presença de fluxos

• 8 Teses de Mestrado

New Characterisation Techniques

Modelos Constitutivos Multi-escala
Multi-scale Constitutive Models

supersónicos e efeito de amortecimento associado à aplicação
de adesivos.

Vibration of composite materials in the presence of supersonic flows
and the damping effect associated to the application of adhesives.

1 ongoing PhD Theses
8 Master Theses

• 5 Seminários/Conferências
5 Seminars/Conferences

› Integração de revestimentos à base de nanopartículas e de

SCITECH

PROCESSOS Processes
Fontes de Energia Flexíveis/Integradas
Integrated/Flexible Energy Sources

Fenómenos Físicos Integrados
Integrated Physical Phenomena

Conceção e Otimização de Processos
Process Design and Optimisation

sistemas de aquecimento nas coquilhas para fundição de alumínio.
Integration of nano-coatings and heating systems in aluminium
foundry moulds.

• 47 Artigos ISI
47 ISI Articles

› Trabalho experimental e numérico na área da maquinagem.

• 71 Artigos em Conferência

› Controlo da conformação de compósitos por via experimental

• 8 Teses PhD em curso

Machining of unconventional materials: experimental and numerical work.

(fluxo de resinas e tensão nas fibras) e via numérica (processos
de HP-RTM e LCM).
Control of composite forming: experimental (resin flow and fibre stress)
and numerical (HP-RTM and LCM processes) work.

› União dissimilar: ligação por fricção entre dois polímeros
e ligações adesivas estruturais para a indústria automóvel
(metais e compósitos).

71 Conference Papers

8 ongoing PhD Theses

• 39 Teses de Mestrado
39 Master Theses

• 22 Seminários/Conferências
22 Seminars/Conferences

Dissimilar joining: Friction stir welding of polymers and structural
adhesive bonding in the car industry (metals and composites).

PRODUTOS Products
Metodologias para DP Sustentável

Reduced-scale design methodology.

• 36 Artigos ISI

Mechano-biologic model of the bone tissue remodelling process.

• 40 Artigos em Conferência

Innovative system for temperature measurement during 3D printing.

• 6 Teses PhD em curso

Sensing system for rehabilitation glove.

• 15 Teses de Mestrado

(setor automóvel).

• 2 Patentes

› Modelo mecanobiológico da remodelação de tecido ósseo.

Methodologies for Sustainable Design

› Sistema inovador para a medição da temperatura em impressoras 3D.

Métodos para Controlo de Processo

› Sistema sensorial para luva de reabilitação.

Methods for Process Control

Caraterização Não Destrutiva de Produto

› Eficiência e desgaste em transmissões de engrenagens

Non-Destructive Product Characterisation

Efficiency and wear in gear transmissions (transport applications).

ENERGIA/AMBIENTE Energy
Estratégias para a Suficiência Energética

HEBE

› Nova metodologia de projeto a escala reduzida.

Strategies for Energy Sufficiency

Modelização de Políticas Urbanas
para a Utlização de Energia
Modelling of Urban Policies for Energy Use

Melhoria de Ambientes Interiores
Improved Indoor Environments

40 Conference Papers

6 ongoing PhD Theses
15 Master Theses
2 Patents

O princípio da suficiência energética no edificado (3 casos-de-estudo):
• o provisionamento de águas quentes sanitárias a nível doméstico;
• o aquecimento e arrefecimento de edifícios, sua relação com a
ventilação e efeito sobre o conforto térmico e a saúde dos utilizadores;
• o potencial de poupança energética do parque habitacional.

The principle of energy sufficiency in buildings (3 case-studies):
• the provision of domestic sanitary hot water;
• heating and cooling, its relation with ventilation and effect on the thermal
comfort and on the users’ health;
• the energy savings potential.

Associação entre os parâmetros ambientais, práticas de
manutenção em escolas e piscinas e o risco de desenvolvimento
de doenças respiratórias.

Interdependency between environmental parameters, maintenance
procedures in schools / swimming pools and the risk of respiratory diseases.
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36 ISI Articles

• 8 Artigos ISI
8 ISI Articles

• 14 Artigos em Conferência
14 Conference Papers

• 2 Teses de Mestrado
2 Master Theses

• 1 Conferência
1 Conference

• 1 Workshop
1 Workshop

INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
RESEARCH & DEVELOPMENT

LAETA

Laboratório Associado em Energia, Transportes e Aeronáutica
Associated Laboratory in the fields of Energy, Transportation and Aeronautics

No final do ano de 2017, o Laboratório Associado em Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA), renovou a
candidatura a Unidade de I&D junto da FCT, na qual ficou definida uma proposta de reestruturação que inclui
uma nova coordenação, liderada pelo INEGI, e um novo modelo organizacional. O novo modelo de organização
do LAETA assenta numa estrutura matricial e é constituído por um conjunto de Grupos de Investigação, cuja
atividade será orientada para dar resposta aos desafios de um conjunto de áreas temáticas consideradas
prioritárias para o desenvolvimento económico e social.
Os principais objetivos definidos para o próximo período de reconhecimento do LAETA são:

› Aumentar o número de projetos internacionais financiados por entidades públicas ou privadas,
incluindo o European Research Council (Starting and Advanced Grants);

› Aumentar o impacto da investigação científica desenvolvida, em termos da sua apropriação por parte
da comunidade científica e da sociedade de uma forma geral;

› Contribuir para a criação de emprego científico quer no âmbito do LAETA quer das empresas parceiras;
› Endereçar os principais desafios societais definidos a nível nacional e internacional e ao alcance
das competências LAETA.

LAETA | GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO | RESEARCH GROUPS

LINHAS TEMÁTICAS
THEMATIC LINES

Materiais e
Processos de Fabrico
Materials and
Manufacturing Processes

Estruturas e
Sistemas Mecânicos
Structures and
Mechanical Systems

Energia, Ambiente
e Sustentabilidade
Energy, Environment
and Sustainability

Sistemas e Controlo
Inteligentes
Intelligent Systems
and Control

Biomecânica
Biomechanics

1. ENERGIA SUSTENTÁVEL
Sustainable Energy
2. TRANSPORTES DE SUPERFÍCIE
Surface Transports
3. ESPAÇO & AERONÁUTICA
Space & Aeronautics
4. PRODUÇÃO AVANÇADA
Advanced Production
5. SAÚDE E SEGURANÇA
Healthcare & Safety
6. TECNOLOGIAS EMERGENTES
Emerging Technologies

By the end of 2017, Associated Laboratory in the fields of Energy, Transportation and Aeronautics (LAETA) renewed its
application as R&D Unit to be supported by FCT, proposing a new internal structure, including a new coordination team, to
be led by INEGI, and a new organisation model. The LAETA’s new organisation model has a matrix structure, comprising
a set of Research Groups focused on challenging priority areas for economic and social development.
Based on this new organisation model, LAETA’s objectives for the period 2019-2022 include:

› To increase the number of international research and innovation projects funded by public and

private funds,

including the European Research Council (Starting and Advanced Grants);

› To increase the impact of the research conducted, in terms of its appropriation by the scientific community and by
the society at large;

› To contribute to the creation of scientific jobs within the participating institutions and in associated companies;
› To respond to national and international societal challenges that can be tackled using LAETA’s core competencies.
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INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER

Projetos de Inovação
com a Indústria

Innovation Projects with Industry

Em 2017, registou-se um aumento significativo no número total de projetos de Inovação
desenvolvidos com a indústria, bem como no valor executado, face ao ano transato.
O número de projetos contratualizados com empresas praticamente duplicou, fruto da
forte aposta no desenvolvimento de negócio.
O aumento do número de projetos no âmbito do Portugal 2020 e do Horizonte 2020
também contribuiu para este resultado.

The number of Innovation projects developed with industry in 2017 had had a significant
increase, as well as the executed value, compared to figures from the previous year.
The number of projects directly contracted by companies nearly doubled, due to the
strong effort invested in business development.
The increase in the number of projects under Portugal 2020 and Horizon 2020 has also
contributed for this result.

Projetos de Inovação com a Indústria
- Valor Executado

Innovation Projects with industry - Number of Projects

Innovation Projects developed with industry - Executed Value
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Número de Projetos
Number of Projets
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Valor Executado (millhões de euros)
Executed Value (million euros)

Projetos de Inovação com a Indústria
- Número de Projetos

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0

2013

2014

2015

2016

2017

Projetos contratualizados com Empresas*
Projects contracted by Companies*

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

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

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

*Orçamento total maior do que 5 kEuros
*Total project budget above 5 kEur

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER

PROJETOS POR SETOR
PROJECTS BY SECTOR
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Novos Materiais e Soluções Estruturais
baseadas em materiais compósitos,
metálicos e híbridos
New Materials and Structural Solutions based
on composite, metallic and hybrid materials

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Simulação de Processos de Fabrico

Integridade Estrutural

Simulation of Manufacturing Processes

Structural Integrity

Desenvolvimento de Produto
Product Development

Monitorização Estrutural
Structural Monitoring

Protótipos e Validação Experimental
Prototypes and Experimental Validation

30

Aeronáutica,
Espaço e Defesa
Aeronautics, Space and Defence
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Estrutura desdobrável
para aplicação em missões
espaciais
Deployable structure platform
for space missions

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de um sistema de mastro desdobrável de grandes dimensões e elevada estabilidade, totalmente
fabricado na Europa. O design deve ser modular, adaptável e, consequentemente, deve ter potencial para ser usado
em diferentes aplicações como telescópios de raios X e Gama, missões de observação da Terra, telecomunicações
e missões no Sistema Solar.

› Development of a large and stable deployable European folding mast system with a modular and scalable design solution.

Such applications include, but are not limited to X- and Gamma-ray telescopes, earth observation missions, telecommunication
missions and Solar System missions.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Conceção, projeto e análise em simulação de juntas esféricas constituintes do próprio mastro.
› Conceção, projeto e fabrico do mecanismo desdobrável a utilizar nos testes dos sistemas protótipo do mastro
(BreadBorad e EQM - Engineering Qualification Model).

› Testes a vários elementos e materiais utilizados nos diferentes subsistemas, incluindo componentes em materiais
compósitos e juntas esféricas.

› Acompanhamento e apoio aos testes de “Deployment”.
› Design and analysis of spherical joints of the mast performance by simulation.
› Design and manufacture of the Deployment Mechanism used for prototype mast system testing (BreadBorad and EQM
- Engineering Qualification Model).

› Tests on various elements and materials used in the different subsystems, including the composite components
and the spherical joints.

› Monitoring and support of the Deployment tests.
Impacto

Impact

› Mitigar a dependência europeia de fornecedores e soluções associadas a entidades como a NASA (EUA)
ou a JAXA (Japão).

› To mitigate Europe’s dependence on suppliers and solutions from institutions such as NASA (USA) or JAXA (Japan).

CLIENTES
Clientes
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PARCEIROS
Partners

Melhoria das propriedades
mecânicas de estruturas
de aeronaves
Improvement of the mechanical
properties of aircraft structures

Objetivo

Main Goal

› Criação de uma base de dados dinâmica com a caracterização mecânica a diferentes taxas de
deformação de materiais típicos de aeronaves.

› Creation of a database with the mechanical characterisation at different strain rates of typical aircraft materials.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Caracterização de materiais aeronáuticos, quando solicitados a carregamentos estáticos, de acordo

com normativos ou escalas reduzidas, diretamente comparáveis com as geometrias usadas em ensaios
de alta taxa de deformação.

› Characterisation of aeronautical materials, when statically loaded, according to standards or reduced scales,
directly comparable with the geometries used in high strain rate tests.

Impacto

Impact

› Criação de uma nova geração de assentos mais leves, mais resistentes à colisão e mais confortáveis,
adaptáveis a diferentes requisitos de distintas estruturas de aeronaves.

› Creation of a new generation of lighter, more impact-resistant and more comfortable seats, adaptable to different
requirements of different aircraft structures.

COFINANCIAMENTO
Co-funding

CLIENTE
Cliente

PARCEIROS
Partners
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Novos Materiais e Soluções
Estruturais baseadas em materiais
compósitos, metálicos e híbridos
New Materials and Structural Solutions based
on composite, metallic and hybrid materials

Análise Dinâmica Multicorpo
Multibody Dynamic Analysis

Mecânica Computacional

Protótipos e Validação Experimental

Computational Mechanics

Prototypes and Experimental Validation

Integridade Estrutural

Desenvolvimento de Produto

Structural Integrity

Product Development

Adesivos Estruturais

Monitorização Estrutural

Structural Adhesives

Structural Monitoring

Desenvolvimento e Simulação
de Processos de Fabrico
Development and Simulation of
Manufacturing Processes
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Automóvel
e Transportes
Automotive and Transports
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Sistema de travagem
de emergência para elétrico
histórico da cidade do Porto
Emergency braking system for electric
tram, part of Porto’s century old
network

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de um sistema de travagem de emergência adaptado a um carro elétrico modelo Brill
de duplo Bogie, com recurso a patins eletromagnéticos que provocam atrito diretamente no carril.

› Development of an emergency braking system adapted to a dual-bogie system for an electric tram, which uses an
electromagnetic brake system to cause friction directly on the rail.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Levantamento dimensional dos bogies e carroçaria.
› Especificação do travão eletromagnético de emergência.
› Projeto mecânico e elétrico do travão eletromagnético de emergência.
› Montagem e teste do travão eletromagnético de emergência para o Carro Elétrico Brill Bogie.
› Dimensional analysis of the bogies and bodywork.
› Specification of the emergency electromagnetic brake.
› Mechanical and electrical design of the emergency electromagnetic brake.
› Assembly and testing of the emergency electromagnetic brake for the Brill Bogie Electric tram.

Impacto

Impact

› Permitir que o elétrico histórico modelo Brill Bogie CE276 volte a percorrer a via férrea da cidade do Porto.
› Bringing back the secular electric tram Brill Bogie CE276 to the railroad of city of Porto.

CLIENTE
Cliente
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Nova geração de
autocarros de aeroporto
mais leves e sustentáveis
New generation of lighter and
more sustainable airport buses

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de uma carroçaria para autocarros de aeroporto, mais leve, de acordo com princípios
da sustentabilidade, através de novas soluções estruturais e da incorporação de materiais avançados.

› Development of a lighter airport bus body, according to sustainability principles, through new structural solutions
and the incorporation of advanced materials.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Desenvolvimento dos novos pilares da carroçaria: elementos estruturais associados a perfis metálicos e respetivas

ligações, painéis e tampas de revestimento exterior da carroçaria, estruturas de soalho e estrado, bem como tejadilho.
› Desenvolvimento de novos conceitos de ligações que permitam uma maior modularidade e possível aplicação
a diferentes famílias de veículos.
› Desenvolvimento de novas soluções para o estrado e tejadilho, através de materiais compósitos, com intuito de
melhorar as características de isolamento térmico e acústico e redução de peso.
› Desenvolvimento numérico e validação das soluções através de metodologias experimentais.

› Development of new pillars for bodywork: structural elements associated with metallic profiles and their connections,
panels and covers of the bodywork, floor and platform structures, as well as roof.

› Development of new connection concepts that allow greater modularity and possible application to different vehicles.
› Development of new solutions for the platform and roof, through composite materials, in order to improve the characteristics
of thermal and acoustic insulation and reduction of weight.
› Numerical development and validation of solutions through experimental methodologies.

Impacto

Impact

› Lançamento no mercado de uma nova gama de autocarros de aeroporto, que se distinguirá das soluções atuais
por ser mais leve com benefícios ao nível do consumo e emissão de CO2.

› Market launch of a new generation of airport buses, lighter than the current solutions with benefits at fuel consumption
and CO2 emission.

COFINANCIAMENTO
Co-funding

PARCEIRO
Partner
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Otimização de componentes
em compósitos de matriz
termoplástica
Optimisation of thermoplastic
composite components

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de novas tecnologias de fabrico à base de conformação a quente e sobreinjeção, para

componentes em compósito de matriz termoplástica que reduzam significativamente o custo de produção
em relação às tecnologias atuais.

› Development of new hot forming and over-injection manufacturing technologies for thermoplastic matrix composite
components that significantly reduce production cost compared to current technologies.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Desenvolvimento de novas soluções construtivas e respetivos processos associados, assim como do processo
de fabrico, incluindo a simulação do processo de estampagem a quente de compósitos de matriz termoplástica.
› Identificação da família de produtos orientada ao processo, no contexto do setor automóvel, seleção
e caracterização de materiais, bem como análise e otimização estrutural do braço de suspensão selecionado
para o desenvolvimento do projeto.
› Aplicação da nova tecnologia a um braço de suspensão.
› Gestão técnica e científica do projeto.

› Development of new conceptual solutions and their associated manufacturing processes, including the simulation of the
hot stamping for thermoplastic composites.

› Identification of the process-oriented family of products in the context of the automotive sector, material selection and
characterisation, as well as structural analysis and optimisation of the selected suspension arm.

› Application of the new technology to a suspension arm.
› Technical and scientific project management.
Impacto

Impact

› Redução de peso na ordem dos 40%, em relação ao braço de suspensão de referência.
› Diminuição do diferencial de custo entre o braço de suspensão de referência e o braço de suspensão em compósito
através do processo “one-shot”.
› Endogeneização desta tecnologia por parte das empresas para subirem na cadeia de valor no fabrico de
componentes para o setor automóvel.

› 40% weight reduction comparing to the metallic suspension arm.
› Reduction of the cost differential between the metallic and thermoplastic composite arm.
› Assimilation of this technology by companies to move up in the value chain in the manufacturing of components for the
automotive sector.

COFINANCIAMENTO
Co-funding
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PARCEIROS
Partners
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Combustão

Eficiência Energética

Combustion

Energy Efficiency

Avaliação de Recurso Energético
Assessment of Energy Resource

Energias Renováveis

Qualidade do Ar Interior

Renewable Energies

Indoor Air Quality

Caracterização e Tratamento de Efluentes
Characterisation and Treatment of Effluents

Saúde e Conforto no Ambiente Construído
Health and Comfort in the Built Environment

Suficiência Energética
Energy Sufficiency

40

Energia e Ambiente
Energy and Environment

41

Sensores-isoladores
para Smart Grids
Isolated Sensors
for Smart Grids

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de isoladores dotados de sensorização de alta precisão para implementar em Smart Grids.
› Development of insulators equipped with high precision sensors to implement in Smart Grids.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Estudo de novas soluções de sensorização para isoladores de média tensão (MT).
› Desenvolvimento de sensores de precisão passivos baseados em divisores resistivos e capacitivos para

medir tensão em MT.
› Desenvolvimento de sensores de precisão passivos baseados em Bobines Rogowksi para medir corrente em MT.
› Desenvolvimento de um sistema semiautomático para ajuste, quer em ganho, quer em fase, e análise
de resposta em frequência para diversos sensores desenvolvidos.
› Prototipagem, testes e validação dos diversos sensores-isoladores.

› Study of new sensing solutions for medium voltage (MT) insulators.
› Development of passive precision sensors based on resistive and capacitive dividers to measure voltage in MV.
› Development of passive precision sensors based on Rogowksi Coils for current measurement in MT.
› Development of a semi-automatic system for adjustment, either gain or phase, and response analysis in frequency
for several sensors developed.

› Prototyping, testing and validation of the various sensors and isolators.

Impacto

Impact

› Criação de dois produtos pioneiros marca INDISOL para aplicação em Smart Grids.
› Aquisição de know-how, capacidades e infraestruturas de produção e ensaio necessárias para prosseguir
na área emergente das Smart Grids e aumentar/evoluir esta nova família de produtos.

› Creation of two pioneering INDISOL products for application in Smart Grids.
› Acquisition of the know-how, capacities and necessary production/testing infrastructures to continue in the emerging
area of Smart Grids and increase/evolve this new family of products.

COFINANCIAMENTO
Co-funding
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CLIENTE
Cliente

Sistema de Gestão
e Controlo de Instalações
de Tratamento de Água
Management system and Water
Treatment Facility Control

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de um sistema de gestão para garantir a qualidade da água tratada e aumentar os níveis de
eficiência de recursos, em particular energia, através da monitorização e controlo dos parâmetros operacionais
de diferentes tipos de estações de tratamento de água residual.

› Development of a system to ensure the quality of treated water and increase resource efficiency level, in particular energy,
by monitoring and controlling the operational parameters of different types of (WWTP).

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Realização de um levantamento exaustivo de informações relativas à operação das ETAR na Euro Região
(normativas, tecnológicas, energéticas, económicas e ambientais).
› Caracterização de ETAR na Euro região.
› Avaliação do potencial de melhoria.
› Definição de planos de ação para melhoria da eficiência nas ETAR.
› Carrying out a comprehensive survey of information on the operation of WWTP in the Euro Region
(regulatory, technological, energy, economic and environmental).

› Characterisation of WWTP in the Euro region.
› Evaluation of the potential for improvement.
› Definition of action plans to improve efficiency in WWTP.
Impacto

Impact

› Aprofundamento do conhecimento do contexto euro-regional das ETAR.
› Identificação de medidas que permitem otimizar a eficiência da operação da ETAR em 15%.
› Reforço dos mecanismos inovadores de gestão de água, energia e resíduos.
› Melhoria da gestão dos recursos hídricos através do controlo dos parâmetros de qualidade das águas residuais.
› Demonstração do potencial aumento da eficiência na gestão de ETAR com tecnologias inovadoras.
› Melhoria da qualificação do capital humano da Eurorregião ligada à gestão e operação das ETAR.
› Deepening knowledge of the Euro regional context of WWTPs.
› Identification of initiatives that allow optimising the efficiency of the operation of the WWTP by 15%.
› Reinforcement of innovative water, energy and waste management mechanisms.
› Improved management of water resources through control of wastewater quality parameters.
› Demonstration of the potential increase in efficiency in the management of WWTP with innovative technologies.
› Improvement of the qualification of the human capital of the Euro region linked to the management and operation of the WWTP.
COFINANCIAMENTO
Co-funding

PARCEIROS
PARTNERS
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Otimização da exploração
e da valorização energética
de biomassa
Optimization of exploitation
and energy valorization of biomass

Objetivo

Main Goal

› Melhoria das capacidades dos centros de Investigação e Desenvolvimento das regiões da Galiza e Norte de Portugal,
para otimizar a exploração e a utilização da biomassa procedente de restos da poda florestal, dos arbustos, de vinhas
e da exploração de kiwi.

› To improve the capabilities of the Research e Development Centers from Northern Portugal and Galicia, in order to optimise
energy use of biomass from remnants of pruning, shrubs, vines and kiwi.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Conceção, preparação e otimização de novos biocombustíveis sólidos ecoeficientes, com bom desempenho na
combustão e com baixos níveis de emissões de partículas.

› Desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento energético da biomassa, como sistemas de combustão,

de micro-cogeração e de gaseificação, que possam ser alimentadas com os novos biocombustíveis desenvolvidos.

› Conception, preparation and optimisation of new solid eco-efficient biofuels, with good combustion performance and low
levels of particulate emissions;

› Development of technologies for biomass energy use, such as combustion, micro-cogeneration and gasification systems,
to be fed with the new developed biofuels.

Impacto

Impact

› Melhoria nos sistemas de recolha de biomassa e respetiva valorização energética.
› Diminuição dos custos na gestão de resíduos de biomassa.
› Aumento da competitividade das empresas agrícolas e florestais.
› Transformação da biomassa num polo de desenvolvimento económico para a Eurorregião.
› Improvement in biomass collection systems and their energy recovery.
› Reducing costs in the management of biomass residues.
› Increasing the competitiveness of agricultural and forestry enterprises.
› Transformation of biomass into a hub of economic development for the Euroregion.
COFINANCIAMENTO
Co-funding

PARCEIROS
PARTNERS
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Tecnologias solares térmicas
de média temperatura para
aplicação industrial
Industrial application of medium
temperature solar thermal technologies

Objetivo

Main Goal

› Desenvolver e demonstrar um sistema holístico de integração direta de tecnologias solares térmicas de média

temperatura em processos industriais, testando-o e validando-o, de modo a garantir a sua aproximação ao mercado.

› Develop, demonstrate, test and validate a holistic system for the direct integration of medium temperature solar thermal
technologies in industrial processes, bringing it closer to the market.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Definição da especificação final da instalação solar térmica que será alvo de demonstração, em concreto na

análise energética ao processo industrial e na estratégia de integração do novo sistema no processo existente.

› Desenvolvimento de um sistema de armazenamento de energia térmica com materiais de mudança de fase.
› Optimização do sistema de anti-estagnação dos módulos coletores.
› Projeto e acompanhamento da instalação piloto.
› Defining the final specification of the solar thermal plant that is going to be demonstrated, namely through an energy

analysis of the industrial process and the development of a strategy for integrating the new system with the existing process.

› Development of a thermal energy storage system using phase change materials.
› Optimisation of the collector modules’ overheating protection system.
› Design and follow-up of the pilot plant.
Impacto

Impact

› Desenvolvimento e demonstração de um sistema inovador e integrado de tecnologias solares térmicas de média
temperatura para aplicação industrial.

› Development and demonstration of an innovative integrated system of medium temperature solar thermal technologies
for an industrial application.

COFINANCIAMENTO
Co-funding

PARCEIROS
PARTNERS
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Projeto de Sistemas Mecânicos
Mechanical Design

Automação, Instrumentação e Controlo
Automation, Instrumentation and Control

Metodologias de Desenvolvimento de Produto
Product Development Methodologies

Planeamento Estratégico de Produto

Engenharia de Produto (DFx)

Strategic Product Planning

Design for X

Simulação Estrutural Estática e Dinâmica
Static and Dynamic Simulation

Prototipagem e Validação Experimental
Prototypes and Experimental Validation

Processos Avançados de Fabrico
Advanced Manufacturing Processes

46

Ecodesign

Metalomecânica e
Bens de Equipamento
Metalworking and Capital Goods

47

Modelação do comportamento
à fadiga de componentes com
ligações adesivas
Fatigue behaviour modelling of
components with adhesive joints

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de uma metodologia capaz de modelar o comportamento à fadiga de componentes reais
onde são usadas ligações adesivas, prevendo a sua rotura quando solicitados numa combinação de modo I
(arrancamento) e modo II (corte). A metodologia baseia-se na caracterização experimental de propagação
da fenda de um adesivo em modos I e II, desenvolvimento do modelo numérico baseado nesses dados
e validação da metodologia aplicada a componentes reais.

› Development of a methodology for modelling the fatigue behaviour of real components in which adhesive joints are used,
in order to predict the failure when loaded in a combination of mode I (peel) and mode II (shear). The methodology
is based on the experimental characterisation of the crack propagation of an adhesive in modes I and II, the development
of a numerical model based on these experimental data and on the final validation of the method with real components.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Efetuar os testes experimentais necessários.
› Desenvolver a metodologia numérica capaz de simular o dano por fadiga baseado nos dados experimentais.
› Validar a metodologia proposta aplicando-a a componentes reais usados pela indústria.
› Laboratory experimental tests.
› To develop a numerical methodology to simulate fatigue damage based on experimental data.
› Validation of the methodology with real components used in the industry.

Impacto

Impact

› Aumentar a segurança no projeto de ligações coladas sujeitas a solicitações combinadas.
› To enhance security in the design of adhesive joints when loaded in a combination of mode.

CLIENTE
Cliente
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Máquina de furação
profunda e fresagem
a 7 eixos para peças
até 1 tonelada
Deep drilling and 7-axis milling
machine for parts up to 1 ton

Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de uma nova máquina, dotada de tecnologia com capacidade de furação profunda
e fresagem em 5 faces da peça num único set-up, para peças maquinadas até 1000kg.

› Development of a new machine, with technology for deep drilling and 5-sided milling of a part in a single set-up,
for machined parts up to 1000kg.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Análise crítica ao projeto estrutural do equipamento;
› Preparação de modelos para simulação numérica;
› Análise dinâmica modal, e em particular, obtenção da resposta em frequência do equipamento;
› Identificação do potencial de melhoria da solução construtiva a nível estático e dinâmico;
› Comparação de diferentes soluções construtivas.
› Critical analysis of the structural design of the equipment.
› Preparation of models for numerical simulation.
› Dynamic modal analysis, particularly to identify the frequency response of the equipment.
› Identification of potential improvements regarding the constructive solution at a static and dynamic level.
› Comparison of different constructive solutions.

Impacto

Impact

› Dotar a indústria de uma nova solução tecnológica de elevada produtividade, transversal a vários setores,
capaz de executar trabalhos com uma amplitude de 360º em torno de toda a peça.

› Provide the industry with a new technological solution with high productivity rates, able to execute work with a 360º
amplitude around a whole piece, to be used in several sectors.

COFINANCIAMENTO
Co-funding

CLIENTE
Cliente
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Melhoria na eficiência térmica,
na capacidade de corrente
e redução das perdas existentes
em cabos de muito alta tensão
Enhancement of thermal efficiency,
on the current carrying capacity and reduction
of heat related power losses in extra high
voltage cables
Objetivo

Main Goal

› Desenvolvimento de uma tecnologia para remoção do calor gerado em cabos de alta tensão bem como do
respetivo processo de fabrico.

› Development of a heat management system as well as a novel cable manufacturing process.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Seleção e caracterização física, química e térmica de materiais de mudança de fase (PCM).
› Criação e otimização de modelos térmicos em estados estacionário e transiente para o projeto de novos cabos.
› Desenvolvimento de soluções para a integração do PCM no interior do cabo.
› Definição de alterações às linhas de fabrico da CABELTE de modo a acomodar a aplicação do PCM.
› Planeamento e testes aos novos cabos e análise de resultados para apoio ao desenvolvimento de produto.
› Characterisation (physical, chemical and thermal) and selection of phase change materials (PCM).
› Development and optimisation of thermal models for the design of new cables in both the steady and the transient states.
› Development of solutions for the application of the PCM in the cable.
› Design of adapted manufacturing facilities to insert the PCM in the chosen section at CABELTE.
› Test planning, testing and analysis of experimental data to support product design.
Impacto

Impact

› Aumento de 10% na intensidade de corrente do cabo elétrico de alta e muito alta tensão por gestão de calor
usando PCMs, relativamente aos modelos da CABELTE disponíveis na mesma gama.

› Redução de perdas por efeito de Joule.
› Criação dos meios para produção dos novos cabos.
› Criação de novos modelos comercializáveis de cabos de alta e muito alta tensão com melhor rendimento.
› 10% increase in electric current of high and extra high voltage cables (in comparison with CABELTE’s commercially
available cables) through PCM heat management technologies.

› Reduction of electrical current loss by Joule effect.
› Adaptation of existing manufacturing systems to produce the new cable technologies.
› New commercial high and extra high voltage cables with improved efficiency.

COFINANCIAMENTO
Co-funding
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CLIENTE
Cliente

Melhoria da produção
de peças de alumínio
produzidas em coquilha
Improvement of the aluminium
components production by
digital mold design

Objetivo

Main Goal

› Melhoria do processo de fundição e vazamento em coquilha, via otimização digital de moldes, controlo térmico
de coquilhas e integração de revestimentos térmicos de elevado desempenho.

› Improvement of the die casting process with digital mold design, electrical control of the die temperature and integration
of high performance coatings.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Projeto digital de moldes via simulação numérica de enchimento e solidificação para otimização dos sistemas
de gitagem e alimentação.
› Apoio na definição de janela de processo.
› Desenvolvimento e implementação de sistema de controlo térmico elétrico em coquilhas.
› Estudo, seleção e otimização da metodologia de aplicação de revestimentos avançados para melhorar
o desempenho de isolamento térmico das coquilhas.
› Identificação e análise de defeitos de fundição utilizando métodos avançados de caracterização metalográfica.
› Apoio na definição de especificações de ligas de fundição para a produção de puxadores e espelhos para portas.
› Digital die design using numerical simulation of filling and solidification for the optimisation of gating and feeding systems.
› Support on the definition of the process window.
› Development and implementation of systems for the control of the die temperature.
› Study, selection and optimisation of deposition methodologies for advanced coatings to improve the thermal performance
of casting dies.

› Identification and analysis of casting defects by mean of advanced characterisation methods.
› Assistance on the definition of specifications for casting alloys targeting the production of door handles.
Impacto

Impact

› Minimização das taxas de rejeição.
› Otimização do rendimento metalúrgico.
› Minimização do tempo de setup devido ao pré-aquecimento de coquilhas.
› Melhoria das condições de trabalho pela substituição do pré-aquecimento a gás por pré-aquecimento elétrico.
› Melhoria do desempenho térmico das coquilhas pela integração de novos revestimentos.
› Minimisation of the rejection rate.
› Optimisation of the metallurgic efficiency.
› Minimisation of the setup time by using electrical systems to heat casting dies.
› Improvement of the work environment and conditions by replacing gas heaters by electrical systems,
› Increase of the thermal performance of dies by the integration of new coatings.
COFINANCIAMENTO
Co-funding

CLIENTE
Cliente
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Projeto de Dispositivos Médicos
Medical Devices Design

Simulação Biomecânica
Biomechanical Simulation

Comportamento Mecânico dos Biotecidos
Mechanical Behaviour of Bio-tissues

Instrumentação e Monitorização
Instrumentation and Monitoring

Processamento de Imagem
Image Processing
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Saúde
Health

53

Fisiologia e mecânica
do esfíncter urinário
masculino
Physiology and mechanics
of the male urinary sphincter

Objetivo

Main Goal

› Elaborar um conjunto de recomendações sobre a gestão da Incontinência Urinária masculina baseadas em métodos
quantitativos e qualitativos precisos usados em engenharia, supervisionados e complementados por urologistas.

› To elaborate a set of recommendations on the management of male urinary incontinence based on precise quantitative
and qualitative methods used in engineering, supervised by urologists.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Caracterização mecânica, modelação e simulação, em diferentes condições dos tecidos moles e estruturas
anatómicas do complexo esfincteriano urinário masculino.
› Compreender os aspetos mecânicos da fisiologia e patofisiologia desta região do corpo, considerando
as implicações a nível clínico.
› Simulação (modelo virtual) destas estruturas anatómicas.

› Mechanical characterisation, modeling and simulation, under different conditions of the soft tissues and anatomical
structures of the male urinary sphincter complex.

› To understand the mechanical aspects of the physiology and pathophysiology of this region of the body, considering
clinical implications.

› Simulation (virtual model) of the anatomical structures.
Impacto

Impact

› Melhorar a caracterização dos tecidos do sistema urinário masculino, auxiliando a atividade clínica, com
recurso a um dispositivo de ensaio (protótipo funcional) capaz de testar estruturas biológicas com as
características da uretra.

› To improve the characterisation of the tissues of the male urinary system to support the clinical activity, using a testing
device (functional prototype) capable of testing biological structures such as the urethra.

COFINANCIAMENTO
Co-funding
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PARCEIRO
Partner

Exosqueleto ativo
para membros inferiores
Active Exoskeleton for the
Lower Limbs

Objetivo

Main Goal

› Criação de sistema para apoiar a marcha de pessoas com mobilidade reduzida moderada, bem como
movimentos do dia-a-dia, como sentar e subir escadas, assumindo-se como alternativa às muletas e
andarilhos convencionais.

› Development of a system to assist the gait on people with moderate mobility impairment, as well as other daily
activities such as sitting and climbing stairs, as an alternative to crutches and assistive walkers.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Simulações mecânicas à geometria desenvolvida, utilizando o método de elementos finitos, de modo

a otimizar o volume para o suporte mecânico do exosqueleto, de acordo com os binários aplicados pelos
membros inferiores durante várias atividades do dia-a-dia.
› Simulações multi-corpo feitas a partir de dados retirados em laboratório de biomecânica com captura
de movimento e placas de pressão.

› Mechanical simulations of the developed geometry using the finite element method, to optimise the volume for the

exoskeleton’s mechanical support structure, according to the torque applied by the lower limbs during daily activities.

› Multy-body simulations performed using data from a biomechanics laboratory through motion capture and pressure plates.
Impacto

Impact

› Criação de uma solução inovadora com materiais de baixo custo e componentes “off-the-shelf”, com um preço
competitivo no mercado.

› Desenvolvimento de sistema orientado à população idosa, distinguindo-se da maioria dos exosqueletos
existentes, que servem o apoio da marcha de paraplégicos e fins industriais ou militares.

› Diminuição do constrangimento social associado a estes dispositivos, uma vez que é adaptável a pessoas
de diferentes formas físicas e desenhado para poder ser usado debaixo de roupas largas.

› Conception of an innovative solution with low-cost materials and off-the-shelf components, able to achieve a competitive
price in the current market.

› Development of a system oriented to the elder population, differentiated from most existing exoskeletons used to assist
paraplegics, or for industry and military applications.

› Reduction of social awkwardness about using assistive devices, given that it can be worn underneath large clothes whilst being
adaptable to people with different body shapes.
COFINANCIAMENTO
Co-funding
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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

56

Economia do Mar
Sea Economy

57

Transformação de algas
invasoras em produtos
de valor acrescentado
Converting invasive seaweeds
into value-added products

Objetivo

Main Goal

› Valorizar as algas do Noroeste da Península Ibérica e criar produtos alimentares, rações, medicamentos e

cosméticos inovadores, transformando uma atual ameaça dos oceanos, as algas invasoras, numa oportunidade.

› To add value to the seaweeds of the Northwestern Iberian Peninsula and to create innovative food products for animal feed,
medicines and cosmetics applications, transforming a threat of invasive seaweeds into an opportunity.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Colaboração no desenvolvimento de um protótipo de uma plataforma subaquática de observação oceânica.
› Projeto de estruturas oceânicas para operar a profundidades superiores a 200 metros.
› Simulação Estrutural.
› Construção do protótipo e integração de sistemas de monitorização de parâmetros oceânicos.
› Collaboration in the development of a sub-aquatic ocean observation platform prototype.
› Development of oceanic structures designed to operate at depths greater than 200 metres.
› Structural simulation.
› Construction of a prototype device and integration of oceanic monitoring systems.

Impacto

Impact

› Fornecer informações em tempo real sobre o aparecimento de algas invasoras e respetiva quantidade
– permitindo assim espoletar mecanismos de recolha das algas invasoras para a indústria, antes que as
mesmas imponham grandes danos no ambiente marinho.

› Provision of real-time data pertaining to the presence and quantity of seaweed, thereby allowing the seaweed collection
for industry use before they are able to damage the marine environment.

COFINANCIAMENTO
Co-funding
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PARCEIROS
Partners

Aproveitamento
da energia das ondas em
quebra-mares portuários
Exploiting wave energy
in breakwaters port

Objetivo

Main Goal

› Avaliar o potencial de aproveitamento de energia das ondas em quebra-mares portuários tendo por base sistemas de
conversão de energia híbridos, considerando dois casos de estudo: o Porto de Leixões e o Porto de Las Palmas.

› To evaluate the potential for wave energy exploitation in breakwaters port, using hybrid energy conversion systems, considering
two case studies: the Port of Leixões and the Port of Las Palmas.

Contributo do INEGI

INEGI Contribution

› Desenvolver modelos numéricos capazes de suportar uma avaliação técnica multidimensional, avaliando

o comportamento hidrodinâmico e desempenho de geração de energia dos conversores de energia das ondas
(características da turbina, estratégias de controle e sistemas de armazenamento de energia).
› Projeto e construção do modelo físico do conversor de energia das ondas a escala reduzida, instrumentação
e teste em tanque de ondas das estratégias de controlo previamente definidas.
› Investigar a adaptação e customização do framework Lean Design-for-X, desenvolvido no INEGI para o projeto
multi-dimensional de sistemas complexos.

› Development of numerical models capable of supporting a multifaceted technical appraisal, evaluating the hydrodynamic behaviour
and generation performance of wave energy converters (turbine characteristics, control strategies and energy storage systems).

› Construction of a wave energy converter scale model, instrumentation and tank testing of previously defined control strategies.
› Investigation into the adaption and customisation of the Lean Design-for-X framework, developed at INEGI for the multifaceted
complex systems project.

Impacto

Impact

› Aumentar o nível de prontidão tecnológico de sistemas de conversão de energia das ondas híbridos, baseado em
tecnologias já comprovadas, a instalar em quebra-mares portuários.
› Apoiar decisões de investimento mais objetivas por via de métodos e ferramentas desenvolvidas para avaliar
o potencial de produção de energia.

› Advancement of the technology readiness level of hybrid wave energy conversion systems, based on proven technologies,
to be installed in breakwaters port.

› Support more objective investment decisions through the use of methods and tools developed to evaluate energy
production potential.

COFINANCIAMENTO
Co-funding

PARCEIROS
Partners
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03.
Serviços
Services
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Serviços
Services

A oferta na área de Serviços pretende dar uma resposta alinhada com as
necessidades das empresas, investindo em soluções capazes de responder a
desafios em diferentes níveis dos seus negócios.
A oferta está organizada em 3 áreas:
• Consultoria
• Serviços Laboratoriais
• Formação Avançada
Em 2017, foi lançado um novo website exclusivamente dedicado à oferta de
Serviços de valor acrescentado para as empresas, com o objetivo de consolidar
e reforçar a estratégia da sua comunicação no mercado.

The offer of Services aims to meet the companies’ needs, in order to provide
them integrated solutions designed to improve their performance, throughout
different business stages.
The offer of services is structured in three sections:
• Consulting

SERVIÇOS
EM NÚMEROS

SERVICES
IN NUMBERS

• Laboratory Services
• Advanced Training
A new website devoted to it’s Services offer was launched. The main goal is to
consolidate and strengthen the communication strategy in the market.

400
Clientes
Customers

2M€

Volume Negócios
Turnover in 2017

30

Consultores e Técnicos
Especializados
Consultants and Specialised
Technicians
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INEGI
SERVIÇOS
INEGI
Services

CONSULTORIA
Consulting

Potenciamos o negócio das empresas
com base em soluções integradas e ajustadas
às suas necessidades. Temos uma equipa de
consultores com experiência e know-how
capazes de analisar multidisciplinarmente os
diversos problemas das empresas, atuando,
sempre, numa lógica de acréscimo de valor
aos seus negócios e de estabelecimento de
relações de parceria duradouras.
We reinvigorate the business of companies by
providing integrated and suitable solutions designed
to meet their needs. The know-how and the expertise
of our consulting team has enabled us to develop
multidisciplinary analysis that support companies’
challenging environment. Our view is always a value
adding approach as well as nurturing long-term
partnerships.

SERVIÇOS
LABORATORIAIS

Laboratory Services

Apoiamos as empresas no desenvolvimento
de produtos e processos, cumprindo as exigências
legais, em matéria de ambiente, qualidade e
segurança. Temos uma oferta diversificada de
serviços dirigidos a distintos setores do tecido
empresarial, suportados por um conjunto de
laboratórios capacitados com acreditações
e competências, que vão de encontro às
necessidades que têm vindo a ser identificadas
pelos nossos parceiros.
We support companies in the development of products
and processes, meeting the legal requirements for
environment, quality and safety. Our offer has a
diverse range of services for different business
sectors, supported by a set of qualified laboratories.
These technical facilities are equipped with accreditations
and competences that meet the needs identified by
our partners.

FORMAÇÃO
AVANÇADA

Advanced Training

Respondemos às necessidades das
organizações e dos quadros superiores
e intermédios que pretendem
desenvolver e aprofundar competências
nas áreas tecnológicas e de gestão
industrial, disponibilizando o melhor
do nosso conhecimento baseado em
investigação e inovação.
The Advanced Training offer is designed for
organisations and professionals who strive to
take their careers to the next level, particularly
in technology and industrial management
areas. As a Research and Innovation
institution, we want to drive our clients to
the cutting-edge knowledge and help them
converting it into valuable competencies,
through intensive and tailored solutions.

Energia Eólica
Wind Energy

Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration

Formação aberta
Open training

Engenharia e Gestão Industrial
Engineering and Industrial Management

Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation

Formação à medida
Customised training

Perícias Científicas
Scientific Investigations

Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality

Energia, Sustentabilidade
e Economia Circular
Energy, Sustainability
and Circular Economy

Reação ao Fumo e ao Fogo
Reaction to Smoke and Fire
Tribologia e Manutenção Industrial
Tribology and Industrial Maintenance
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Energia Eólica
Wind Energy

Engenharia e Gestão Industrial
Engineering and Industrial Management

Perícias Científicas
Scientific Investigations

Energia, Sustentabilidade e Economia Circular
Energy, Sustainability and Circular Economy

64

Consultoria
Consulting
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Energia Eólica
Wind Energy

Estações Meteorológicas

Projetos Parques Eólicos

Potência Eólica

Weather Stations

Wind Farm Projects

Wind Power

260

22,4 GW

1,7 GW

260 Estações Meteorológicas
ativas sob responsabilidade
do INEGI, das quais metade
no estrangeiro.

22,4 GW de Projetos de Parques Eólicos
apreciados para efeitos de avaliação por parte
de promotores, investidores ou entidades oficiais,
maioritariamente no mercado internacional.

260 active Weather Stations under
INEGI’s responsibility, half of which
are outside Portugal.

22,4 GW of Wind Farm Projects evaluated for
assessment by promoters, investors or official entities,
most of which outside Portugal.

Avaliação do desempenho de
1,7 GW de Potência Eólica em
operação.
Performance evaluation of 1,7 GW
Wind Power in operation.

SELEÇÃO DE ÁREAS Selection of Location
MEDIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VENTO Measuring Wind Characteristics

ATIVIDADE
Activity

AVALIAÇÃO DO RECURSO Resource Assessment
PROJETO DE PARQUES EÓLICOS Wind Farm Project
SELEÇÃO DA TECNOLOGIA Technology Selection
AVALIAÇÃO DE PROJETOS Project Assessment
GESTÃO DE ATIVOS Asset Management
Polónia
Poland
Itália
Italy

INEGI participa no Organismo de
Normalização Setorial de Energia
Eólica como membro da Comissão
Técnica 88 – Energia Eólica e
no Grupo de Trabalho que está
a elaborar a norma IEC6100-15
de avaliação do recurso eólico.
INEGI takes part in the Wind Energy
Sector Standardisation Organisation
as a member of Technical Committee 88
- Wind Energy and in the Working Group
that is developing the IEC6100-15 wind
resource assessment standard.
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Portugal
Espanha
Spain
Brasil
Brazil

Sérvia
Serbia
Turquia
Turkey

Irão
Iran

Engenharia
e Gestão Industrial

Engineering and Industrial Management

CONSULTORIA

ATIVIDADE
Activity

Consulting

Logística Logistics

FORMAÇÃO
ESPECIALIZADA

Gestão da Cadeia de Abastecimento Supply Chain Management

Gestão de Operações Operations Management
Excelência Operacional Operational Excellence

Specialised Training

PROJETOS

PROJECTS

Avaliação dos Processos de Gestão da
Cadeia de Abastecimento e Fornecimentos
Estratégicos na CEREALIS
Assessment of CEREALIS’s Supply Chain Management
and Strategic Sourcing processes

Avaliação às áreas da Cadeia de Abastecimento e
Centrais de Compras, avaliando o grau de implementação
das boas práticas estabelecidas ao nível dos processos
de planeamento bem como dos processos e estratégia
de compras.
Identificação de sinergias em processos e de fragilidades
no sistema de informação de suporte aos processos da
cadeia de abastecimento da CEREALIS.
Assessment of Supply Chain and Purchasing/Procurement,
evaluating the stage of implementation for procedures’ best
practices established in Planning as well as Procurement
processes and strategy.

NELO M.A.R. KAYAKS
INOVation Center
Potenciar a melhoria da eficiência global dos
sistemas de produção e redução de custos através
da formulação de Key Performance Indicators que
permitam identificar, com recurso a dashboards,
ineficiências ao longo do processo produtivo.
Formulação de propostas de melhoria envolvendo
metodologias e ferramentas lean.
Improvement of the overall production systems’
efficiency and costs reduction through the formulation
of Key Performance Indicators that allow identifying
inefficiencies, with the use of dashboards,
all over the production process.
Formulation of improvement suggestions involving
lean tools methodologies.

Identification of synergies in the supply chain processes and
gaps in the support information systems.
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Perícias Científicas
Scientific Investigations

RECONSTITUIÇÃO CIENTÍFICA DE COLISÕES
Scientific Accident Reconstruction

• Acidentes de viação, industriais, de trabalho e pessoais

58

Reconstruction of car crashes, investigation of causes and failure
analysis for any transport type.

ATIVIDADE

FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DANOS
Inspection and Prevention

Activity

RELATÓRIOS PERICIAIS
REALIZADOS
Examination Reports carried out

• Verificação de equipamentos industriais - análise não destrutiva,

modelação e simulação dinâmica
Industrial equipment verification – non-destructive analysis, modeling
and dynamic simulation

50
DILIGÊNCIAS A LOCAIS
DE ACIDENTE

ANÁLISE DE MATERIAIS

Diligences to accident location

Materials Expertise

• Simulação numérica de componentes mecânicos, análise à fadiga,

mecânica da fratura, validação de projeto mecânico
Verification of mechanical properties; fatigue analysis; fracture mechanics;
mechanical project

PROJETOS

PROJECTS

Acidente de viação com
um veículo ligeiro - colisão
e capotamento

Avaliação e análise
de danos estruturais de
um empilhador elétrico

Averiguação de danos
e respetivas causas de um
motor cogeração

Road accident with vehicle
- collision and rollover

Evaluation and analysis of
structural damage of an electric

Investigation of damages and their
causes of a cogeneration engine.

stacker

Análise e cálculo da energia
de deformação, compatibilidade
de danos, determinação do local
provável de embate, estimativa das
velocidades de circulação e simulação
computacional do acidente.
Deformation energy calculation, damages
compatibility, computational simulation
of the accident.

68

Simulação estática e dinâmica do
movimento de carga e descarga,
identificação e análise das zonas
críticas e medidas corretivas.
Static and dynamic simulation;
identification and analysis of critical
zones and corrective measures.

Desmontagem de componentes
mecânicos, caracterização e análise
dos danos, estudo e caracterização
da gripagem, análises laboratoriais
das superfícies de contacto.
Disassembly of mechanical
components, characterisation and
analysis of damages, laboratory
analysis of contact surfaces.

Energia, Sustentabilidade
e Economia Circular

Energy, Sustainability and Circular Economy

• Caraterização e modelação holística de sistemas energéticos

ENERGIA E AMBIENTE
EDIFICADO
Energy and Building
Environment

Holistic characterisation and modelling of energetic systems

• Elaboração de Diagnósticos Energéticos
Preparation of energetic diagnoses

• Elaboração de planos de ação para a eficiência energética e ambiental
Preparation of action plans for environmental and energetic efficiency

• Redes Inteligentes de Energia
Smart grids

• Diagnósticos Energéticos
Energetic Diagnoses

ATIVIDADE
Activity

• Elaboração de planos de ação para a eficiência energética e ambiental

SUSTENTABILIDADE
DOS PROCESSOS
PRODUTIVOS

de processos produtivos
Preparation of action plans of the productive processes for environmental
and energetic efficiency

- Integração de Energias Renováveis - Integration of Renewable Energies
- Eficiência Energética - Energetic Efficiency

Sustainability of
Productive Processes

• Diagnóstico do funcionamento de sistemas AVAC e apoio à sua otimização
Diagnosis of the operation of HVAC systems and support to their optimisation

• Otimização de processos térmicos industriais
Optimisation of industrial thermal processes

• Diagnóstico da eficiência agregada de recursos
Diagnosis of the aggregate efficiency of resources

ECONOMIA CIRCULAR
Circular Economy

• Elaboração de planos de ação para a eficiência agregada de recursos
Elaboration of action plans for the aggregate efficiency of resources

• Valorização Energética de Resíduos
Energy Valorisation of Waste

• Simbiose Industrial
Industrial Symbiosis

PROJETOS

PROJECTS

Energia e Ambiente Edificado
Energy and Building environment

Consultoria para promoção da eficiência
energética das instalações da Faculdade de
Desporto da Universidade do Porto. Análise
mensal de dados de consumos elétricos
e térmicos, com subsequente proposta de
medidas de melhoria e acompanhamento
da sua implementação.
Consultancy to promote the energy efficiency
of the facilities of the Faculty of Sports of the
University of Porto. Monthly data analysis of
electrical and thermal consumption, with
subsequent proposal with improvement
actions and monitoring of its implementation.

Sustentabilidade dos
Processos Produtivos
Sustainability of production
processes

Diagnóstico do Funcionamento
do Sistema AVAC das instalações
industriais da Imperial - Produtos
Alimentares.
Operation diagnosis of the HVAC
system of the Imperial - Produtos
Alimentares industrial facilities.

Economia Circular
Circular Economy

Estudo de Viabilidade técnica
e económica do aproveitamento
e utilização de energia térmica
dissipada na CVE da LIPOR,
em redes de distribuição de
energia térmica.
Technical and economic feasibility
study of the use of thermal energy
dissipated in the CVE of LIPOR,
in thermal energy distributing
networks.
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Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration

Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation

Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality

Reação ao Fumo e ao Fogo
Reaction to Smoke and Fire

Tribologia e Manutenção Industrial
Tribology and Industrial Maintenance
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Serviços Laboratoriais
Laboratory Services
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Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration

CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DO AR

Calibration of air velocity measuring equipment

ATIVIDADE
Activity

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS SEGUNDO
A EN ISO 16911-1:2013

Performance verification of equipment according to EN ISO 16911-1:2013

VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - ANEMÓMETROS
Verification of safety equipment - anemometers

ENSAIOS DE AERODINÂMICA INDUSTRIAL
Industrial aerodynamic tests

DESTAQUES

HIGHLIGHTS

Realização de trabalhos de investigação
na medição da velocidade do ar
e calibração de equipamentos.
Research work in measurement of air velocity
and calibration of the equipment.

Verificação de anemómetros
- DL 50/2005.
Anemometer verification
- DL 50/2005.

Laboratório de
Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration
Laboratory
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Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation

CARACTERIZAÇÃO DE
EFLUENTES GASOSOS

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS
TRABALHADORES A POEIRAS
E CONTAMINANTES QUÍMICOS

Characterisation of gaseous effluents

DETERMINAÇÃO DE EMISSÕES DIFUSAS

Determination of diffuse emissions

AVALIAÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE

ATIVIDADE
Activity

Evaluation of environmental noise

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
AO RUÍDO DURANTE O TRABALHO

Assessment of exposure to noise at work

DESTAQUES

Assessment of exposure of workers
to dust and chemical contaminants

DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES
DE AMBIENTE TÉRMICO
Determination of thermal
environment indexes

AVALIAÇÃO DA ILUMINÂNCIA
Illuminance assessment

HIGHLIGHTS

Melhor ano de sempre a nível do volume de negócios na área
da caracterização dos efluentes gasosos, situação motivada
pelo facto do Laboratório de Caracterização Ambiental do
INEGI se ter tornado um dos laboratórios nacionais com mais
parâmetros acreditados neste âmbito.
Best year ever in terms of turnover in the area of characterisation
of gaseous effluents, due to the fact that INEGI’s Environmental
Characterisation Laboratory has become one of the Portuguese
laboratories with the largest offer of parameters accredited in this field.

Angariação de novos
clientes de grandes grupos
empresariais e empresas
industriais.
Acquisition of new customers
of large business groups and
industrial companies.

Laboratório de
Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation
Laboratory
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Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality

AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
(COVS) POR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CÂMARAS DE TESTE

ATIVIDADE
Activity

Assessment of Volatile Organic Compound (VOC) emissions
by materials for construction in test chambers

ESTUDO DA QUALIDADE DO AR NO INTERIOR DE EDIFÍCIOS
E AVALIAÇÃO DO AR OCUPACIONAL
Study of air quality inside buildings and assessment
of occupational air

DESTAQUES

HIGHLIGHTS

Aumento da capacidade de realização dos ensaios
de caracterização de materiais, com a aquisição
de duas novas câmaras de teste.
Increasing capacity to carry out the characterisation
tests of materials, with the acquisition of two new test
chambers.

Aumento do volume de negócio
relativo a clientes não nacionais.
Increasing in the turnover related
to international customers.

Laboratório de Qualidade
do Ar Interior
Indoor Air Quality
Laboratory
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Reação ao Fumo e ao Fogo
Reaction to Smoke and Fire

ATIVIDADE
Activity

ENSAIOS DE REAÇÃO AO FOGO DE MATERIAIS DOS SETORES
DE CONSTRUÇÃO, MOBILIÁRIO, DECORAÇÃO E TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS
Fire reaction tests of materials for construction, furniture, decoration,
road and rail transport sectors.

DESTAQUES

HIGHLIGHTS

Obtenção da extensão da acreditação, passando o Laboratório
de Fumo e Fogo a oferecer catorze ensaios acreditados
e tornando-se o laboratório nacional com mais ensaios acreditados
no âmbito da reação ao fogo.
Smoke and Fire Laboratory received the expansion of its accreditation, having
currently fourteen accredited tests. With this achievement, INEGI’s Smoke and
Fire Laboratory became the one with more accredited tests for reaction to fire
in Portugal.

Laboratório
de Fumo e Fogo
Smoke and Fire
Laboratory
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Tribologia
e Manutenção Industrial
Tribology and Industrial Maintenance

ANÁLISES DE LUBRIFICANTES COM VISTA À MANUTENÇÃO CONDICIONADA
Lubricant Analysis for implementation of Conditioned Maintenance programs

ANÁLISES DE AVARIAS
Failure analyses

ATIVIDADE

MEDIÇÃO DE TEXTURA SUPERFICIAL

Activity

Surface texture measurement

CONSULTORIA EM TRIBOLOGIA, VIBRAÇÕES E MANUTENÇÃO
Consulting in Tribology, Vibrations and Maintenance

CARACTERIZAÇÃO DE ÓLEOS E MASSAS LUBRIFICANTES
Characterisation of lubricating oils and greases

DESTAQUES
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HIGHLIGHTS

Desenvolvimento de
um sistema para ensaio
de rolamentos com
refrigeração líquida.

Projeto com Nyco
para a caracterização
de massas lubrificantes
em desenvolvimento.

Projeto com MOBIL Chemical
para o estudo do desempenho
de novos óleos base em
rolamentos e engrenagens.

Development of a liquid
cooled rolling bearing test
assembly.

Project with Nyco for the
characterisation of lubricating
greases in development.

Project with MOBIL Chemical for the
assessment of the performance in
gears and rolling bearings of new
base oils in multipliers.
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Formação aberta
Open training

Formação à medida
Customised training

Formação Avançada
Advanced Training
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Formação Avançada
Advanced Training

O INEGI promove soluções de atualização de conhecimento desenhadas para responder
às necessidades das organizações e dos quadros superiores e intermédios que pretendem
desenvolver e aprofundar competências nas áreas tecnológicas e de gestão industrial,
disponibilizando conhecimento baseado em investigação e inovação, através de soluções
intensivas e à medida.
INEGI’s offer is designed for organisations and professionals who strive to take their careers to the next
level, particularly in technology and industrial management areas. As a Research and Innovation institution,
we want to drive our clients to the cutting-edge knowledge and help them converting it into valuable
competencies, through intensive and tailored solutions.

FORMAÇÃO ABERTA
Open training

Programas abertos
de curta duração
Short-term open programmes

ATIVIDADE
Activity

FORMAÇÃO AVANÇADA
Advanced Training
FORMAÇÃO À MEDIDA
Customised training

Programas à medida
para empresas
Custom in-company
programmes

FORMAÇÃO ABERTA

OPEN TRAINING

Os nossos programas abertos de curta duração permitem uma experiência única de
desenvolvimento de competências, em regime intensivo e sempre com uma forte componente
prática (laboratorial, mini-fábrica, em empresa, case study, etc.).
Our open-enrolment short-term programmes provide a unique opportunity to develop technical
skills, in an intensive regime and with a strong practical training orientation (laboratory, mini-factory,
in-company, case study, etc.).

FORMAÇÃO À MEDIDA

CUSTOMISED TRAINING

Os nossos programas à medida apresentam soluções desenhadas em conjunto com a
empresa, de forma a responder aos seus desafios, resultando tipicamente da iniciativa do
cliente ou da relação construída em projetos de inovação e consultoria anteriores.
Our custom in situ programmes are tailor-made solutions designed with the client in order to respond
to its challenges, often resulting from the client initiative or from the relationship developed in previous
innovation or consulting projects.
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05.
Outras Atividades
Other Activities
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Eventos INEGI e Feiras
INEGI Events & Fairs

EVENTOS
INEGI
INEGI
EVENTS
17 JANEIRO 2017

15 MARÇO 2017

17th JANUARY 2017

15th MARCH 2017

Open Day INEGI - Materiais Saudáveis
e Seguros: as emissões e a reação ao fogo

Open Day INEGI - Energia
Open Day INEGI - Energy

Open Day INEGI - Healthy and Safe Materials:
emissions and reaction to fire

2 JUNHO 2017

12 JULHO 2017

2nd JUNE 2017

12nd JULY 2017

Workshop SCITECH - Science & Technology
for Competitive and Sustainable Industries
e HEBE - Health, Comfort and Environment
& Energy in Built Environment
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Open Day INEGI - Biomecânica
e Dispositivos Médicos
Open Day INEGI - Biomechanics and Medical Sevices

FEIRAS
FAIRS
30 JANEIRO 2017_LEIRIA

29 MARÇO 2017

30th JANUARY 2017_LEIRIA

29th MARCH 2017

Encontros com a Inovação em Saúde
- Health Cluster Portugal

Indústria 4.0 - Economia Digital
Industry 4.0 - Digital Economy

Innovation in Health Sector

9 MAIO 2017

2 - 3 JUNHO 2017_S. JOÃO DA MADEIRA

5 – 6 JUNHO 2017_PORTO

9th MAY 2017

2nd – 3rd JUNE 2017_S. JOÃO DA MADEIRA

5th – 6th JUNE 2017_PORTO

Open Day do Porto4Ageing

Tecnet - Business Camp

Business2Sea

Open Day Porto4Ageing

28 - 30 NOVEMBRO 2017_AMESTERDÃO, HOLANDA

11 DEZEMBRO 2017_PORTO

28th - 30th NOVEMBER 2017_AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

11th DECEMBER 2017_PORTO

WindEurope Conference & Exhibition 2017

WARP: Worldwide Acellerator Rally at Porto
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06.
Contas
Financial Figures
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Contas - Versão Executiva
Financial Figures - Short Version

As demonstrações financeiras do INEGI relativas ao exercício de 2017 são apresentadas no ponto seguinte.
Dos valores inscritos nas Contas merecem destaque os seguintes números:
• O Ativo Total Líquido atingiu o valor de 14 963 310,36 Euros, superior ao valor de 2016 que foi de
12 283 117,17 Euros.
• O Passivo atingiu o valor de 6 467 913,07 Euros, superior ao valor de 2016 que foi de 3 555 859,53 Euros.
• O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 231 295,76 Euros, superior ao valor negativo de
270 968,41 Euros obtido em 2016.
Os valores do Passivo Corrente, bem como os valores de Caixa e Depósitos à Ordem sobem bastante face
a 2016 resultante, essencialmente, de um Financiamento recebido no final de dezembro, atribuído ao INEGI
como líder de um projeto europeu, e que a 31.12.2017 ainda não tinha sido distribuído pelos parceiros do
projeto.
Os gráficos seguintes mostram a evolução das principais rubricas da Conta de Exploração e do balanço nos
últimos 5 anos.
The INEGI financial statements for the 2017 financial year are presented in the following section.
Of the amounts recorded in the accounts one should note the following:
• The Total Net Assets reached the amount of 14,963,310.36 Euros, higher than the 2016’s value of
12,283,117.17 Euros.
• The Liabilities reached 6,467,913.07 Euros, higher than the 2016’s value of 3,555,859.53 Euros.
• The net result for the period was 231,295.76 Euros, higher than the 2016’s value of -270,968.41 Euros.
The Current Liabilities, as well as the values of Cash and Deposits, increased substantially compared to 2016, mainly due
to a Grant received at the end of December, attributed to INEGI as the leader of a European project, and on 31.12.2017 had
not yet been distributed to the project partners.
The following charts show the evolution of the main headings of the Loss and Profit Account and the Balance Sheet for
the last 5 years.

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 231.295,76 Euros.

It is proposed do maintain in Retained Earnings account all of the net income of 2017 in the total amount of
231,295.76 Euros.
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Anexo I

Associados
ASSOCIADOS FUNDADORES
1

UNIVERSIDADE DO PORTO

42,76%

2

ADEMEC – Associação dos Antigos Alunos do Departamento de Engenharia Mecânica

13,28%

3

APGEI – Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

2,05%

4

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

1,94%

ASSOCIADOS EFETIVOS

90

%

%

5

Sonae Indústria - Consultadoria e Gestão, S.A.

6,09%

6

EDP Renováveis Portugal, S.A.

4,56%

7

PARUPs, SA

2,77%

8

Amtrol-Alfa - Metalomecânica, SA

1,47%

9

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

1,38%

10

Banco BPI, SA

1,38%

11

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

1,38%

12

SAKTHI PORTUGAL, S.A.

1,38%

13

SOCITREL - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA

1,11%

14

EDF EN Portugal Unipessoal, Lda

1,09%

15

Bosch Termotecnologia, SA

0,73%

16

MEDLOG - Investimentos e Participações SGPS, SA

0,69%

17

Camara Municipal do Porto

0,65%

18

Cifial - Centro Industria de Ferragens, SA

0,55%

19

FAMO – Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda

0,55%

20

Toyota Caetano Portugal, S.A.

0,55%

21

Zollern & Comandita

0,55%

22

CABELTE – Cabos Elétricos e Telefónicos, S.A.

0,41%

23

EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.

0,41%

24

ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

0,37%

25

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.

0,37%

26

FREZITE - Ferramentas de Corte, SA

0,37%

27

CITEVE - Centro Técnológico do Textil e do Vestuário

0,36%

28

IAPMEI

0,33%

29

SILAMPOS - Sociedade Industrial de Louça Metálica Campos, SA

0,30%

30

ALSTOM Portugal, S.A.

0,28%

31

António Meireles, SA

0,28%

32

BA Vidro, SA

0,28%

33

CaetanoBus - Fabricação de Carroçarias, SA

0,28%

34

COLEP PORTUGAL, S.A.

0,28%

35

CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO, S.A.

0,28%

36

F. RAMADA - Aços e Industrias, SA

0,28%

37

FERPINTA - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, SA

0,28%

38

FICOSA International, Lda

0,28%

39

FLUPOL - Aplicações Técnicas de Polímeros Fluorados, Lda

0,28%

40

Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA

0,28%

41

MARQUES, S.A.

0,28%

42

Metro do Porto, SA

0,28%

43

PECOL AUTOMOTIVE, S.A.

0,28%

44

Ramada Storage Solutions, SA

0,28%

45

RTE, S.A.

0,28%

46

STCP - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA

0,28%

47

SUNVIAUTO - Indústria de Componentes de Automóveis, SA

0,28%

48

TOPÁZIO – Ferreira Marques & Irmão, Lda

0,28%

49

SUPER BOCK GROUP

0,28%

50

Ferespe - Fundição de Ferro e Aço, Lda.

0,25%

51

Palvidro - Plásticos Reforçados da Bairrada, Lda

0,25%

52

Fuchs Lubrificantes, Unipessoal, Lda

0,21%

53

M. J. Amaral - Equipamentos Industriais, Lda

0,21%

54

QUINTAS & QUINTAS - Condutores Eléctricos, SA

0,19%

55

OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, SA

0,17%

56

Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A.

0,17%

57

AEP - Associação Empresarial de Portugal

0,14%

58

Arcen Engenharia, SA

0,14%

59

Cerealis SGPS, SA

0,14%

60

Clever Reinforcement Ibérica, Lda

0,14%

61

EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, SA

0,14%

62

Emílio de Azevedo Campos, SA

0,14%

63

Evoleo Technologies, Lda.

0,14%

64

Felino - Fundição e Construções Mecânicas, SA

0,14%

65

Generg - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

0,14%

66

MARTIFER – Metallic Constructions, SGPS, S.A.

0,14%

67

PLASTICUM - Tecnologia de Plásticos, Lda

0,14%

68

TEGOPI - Indústria Metalomecânica, SA

0,14%

69

A. Brito - Indústria Portuguesa de Engrenagens, Lda

0,11%

70

A. Silva Matos - Metalomecânica, S.A.

0,11%

71

Cavalum - Serviços Unipessoal, Lda.

0,11%

72

ENERVENTO SGPS, S.A.

0,11%

73

FASE, Estudos e Projectos, SA

0,11%

74

Schmidt Light Metal - Fundição Injetada, Lda.

0,08%

75

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

0,08%

76

Laborial - Soluções para Laboratório, SA

0,07%

77

PERIAVA, LDA

0,07%

78

Artame - Indústria Metalúrgica, S. A.

0,06%

79

Kinematix, S.A.

0,06%

80

LIPOR

0,04%

81

Polisport Plasticos, SA

0,04%

82

PREWIND, Lda

0,04%

83

Sistrade Software Consulting, SA

0,04%

84

SOVENA PORTUGAL – CONSUMER GOODS, SA

0,03%

85

ALMADESIGN, Conceito e Desenvolvimento de Design, Lda

0,03%

86

CEI - Companhia de Equipamentos Industriais, Lda.

0,03%

87

Crazy Kangaroo, Lda

0,03%

88

FESTO - Automação, Unipessoal, Lda.

0,03%

89

IMA - Industria de Moldes de Azemeis, SA

0,03%

90

Indisol, SA

0,03%

91

INPLAS - Industria de Plasticos, SA

0,03%

92

MDA - Moldes Azemeis, SA

0,03%

93

Nelson Quintas SGPS (Portugal)

0,03%

94

RVLP Technologies, Lda.

0,03%

95

Simoldes Aços, SA

0,03%

06

Simoldes Plasticos, SA

0,03%

97

Skelt Metalomecanica, SA

0,03%

ASSOCIADOS HONORÁRIOS
Engenheiro Albertino Santana
Professor Doutor Luís Valente de Oliveira
Dr. Jorge Sampaio
Professor Doutor Rui Guimarães
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