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Estamos comprometidos em consolidar

as nossas raízes, conduzindo o progresso
científico e tecnológico.

We are committed to the consolidation
of our roots, driving scientific
and technological progress.

1986 2021

Mais de 35 anos
a converter
Conhecimento
em Valor
Converting Knowledge
Into Value for over
35 years

Da Ideia à Solução

From the Idea to the Solution

SERVIÇOS
SERVICES

Consultoria
Consulting

Potenciando o Negócio

Boosting Business

Serviços Laboratoriais
Laboratory Services

Formação Avançada
Advanced Training
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Missão
Mission

Contribuir para a prosperidade da indústria e da economia
através da inovação de base científica e tecnológica

To contribute towards the prosperity of industry and the economy

through scientific and technological innovation

Promover o desenvolvimento das nossas pessoas

To promote the development of our people

Enriquecer o ensino superior
To enrich higher education
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Valores
Values

Orientação ao Cliente
Customer Focus

Responsabilidade
Responsibility

Paixão pela Inovação
Passion for Innovation

Ambição
Ambition

Cooperação
Cooperation

Pessoas
People

240+

quadro
staff

85%+

com grau superior

graduated

10

nacionalidades
nationalities

200+

Afiliados e Acolhimentos
Affiliated and Hosted
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Adotamos uma abordagem personalizada
aos projetos, que cobre as

várias fases do ciclo de inovação.
We adopt a customised approach

to projects, that covers the several stages
of the innovation cycle.

1986 2021

Mensagem do Conselho
de Administração

Message from the Board of Directors
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Mensagem do Conselho de Administração
Message from the Board of Directors

O ano de 2020 vai ficar certamente conhecido para a história
como o ano da grande pandemia COVID-19. Pelas marcas que
perpetuarão nos indivíduos, na sociedade e na economia,
será certamente o grande “evento” da década, eventualmente
mesmo do século.

ALCIBÍADES PAULO SOARES GUEDES

Presidente do Conselho de Administração
President of the Board of Directors

Naturalmente que, num contexto de tanta incerteza e forte
limitação à atividade, foi necessário um enorme foco na gestão
de muito curto prazo, por forma a assegurar o funcionamento
com as necessárias condições sanitárias e o equilíbrio
económico da atividade. Por outro lado, o impacto da situação
pandémica nas prioridades dos parceiros e clientes, e no
funcionamento de alguns setores de atividade, não permitiu
manter o crescimento do Volume de Negócios.
As atividades de Investigação, Desenvolvimento, Transferência
de Tecnologia, Consultoria e de Serviços executados em 2020
permitiram atingir um Volume de Negócios de 10,4 MEUR,
representando um recuo de 6%, por comparação com o
exercício de 2019. Este resultado reflete um decréscimo de
3% na componente Faturação e um decréscimo de 9% na
componente Financiamentos Competitivos. Atingiu-se um EBITDA
de 752 kEUR e um Resultado Líquido positivo de 260 kEUR.

Apesar do recuo nos Resultados Líquidos por comparação
com os exercícios anteriores, considera-se que é um resultado
positivo dado o contexto adverso de 2020.
Ao nível dos Recursos Humanos, verificou-se um decréscimo
de 10% no número de pessoas total, tendo-se chegado ao final
do ano com 244 colaboradores no quadro. Nestes números,
importa ressaltar um crescimento de 15% nos contratados e
uma redução de 55% nos Bolseiros de Investigação (para 199
Contratados e 45 Bolseiros de Investigação).
O Conselho de Administração considera que chegarmos ao
final do ano com a certeza de que continuamos a cumprir a
nossa missão – crescemos significativamente enquanto equipa
e demos saltos “quânticos” em algumas áreas – reflete o
enorme esforço realizado pelas nossas pessoas em condições
fortemente adversas. Nunca mudamos tanto em tão pouco
tempo!
Podemos congratular-nos pela forma exemplar como nos
conseguimos adaptar sucessivamente à evolução da situação
pandémica, tendo mantido a atividade e os entregáveis de
forma ininterrupta. O elevado sentido de responsabilidade
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de todos permitiu sempre garantir que, por um lado, se minimizava o
impacto negativo no negócio, e que, por outro lado, se minimizavam
os riscos de contágio.
O Conselho de Administração realça ainda em 2020:

I) O arranque do programa de atividades multianual (2020-2023)
do LAETA – Laboratório Associado para a Energia, Transportes e
Aeronáutica, estruturado em seis linhas temáticas, e a apresentação
da candidatura à renovação do título de Laboratório Associado e ao
reforço do financiamento.

II) O salto significativo dado na digitalização dos processos, na adoção
de ferramentas colaborativas e na flexibilização do horário de trabalho.

III) A integração no INEGI e no LAETA da maioria dos docentes e
investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica do ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto, incluindo também a área de
Gestão e Engenharia Industrial. Neste contexto, foi ainda assinado um
Protocolo de Cooperação e de Partilha de Recursos com o ISEP.
IV) Um avanço significativo na execução dos vários eixos do programa
de desenvolvimento estratégico do INEGI:

a. A continuação da execução, de acordo com o plano que deverá
ser renovado em 2021, do programa de investimento em meios
técnicos e reforço de competências e equipas, apoiado no âmbito
do Financiamento Base Plurianual dos CIT - Centros de Interface
Tecnológico (Programa Interface);
b. A aprovação da candidatura à CCDR-Norte (Norte 2020) para
financiamento da contratação de treze Recursos Humanos
Altamente Qualificados até 2023, que permitirá acelerar o reforço
de competências e equipas;
c. A aprovação da candidatura à CCDR-Norte (Norte 2020) para
financiamento da atualização dos meios laboratoriais e
experimentais e para ampliação das instalações.

V) Na sequência da aprovação do financiamento para a ampliação
das instalações, foram efetuados os projetos de arquitetura e de
especialidades e foram conduzidos os procedimentos de contratação
pública necessários para adjudicação da empreitada e fiscalização
da mesma, estando previsto o início das obras a 1 de março de 2021.

VI) O investimento significativo no upgrade da infraestrutura de rede,
servidores, firewalls, backups, ferramentas colaborativas e atualização de
todas as aplicações core, em resposta às necessidades de digitalização
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e teletrabalho, bem como às debilidades identificadas na sequência
do ataque informático de que o INEGI foi alvo em junho.

VII) A adesão do INEGI ao EIT Raw Materials, uma KIC – Knowledge
Innovation Community, que integra o EIT – European Institute of
Innovation & Technology, com o objetivo de reforçar a presença a
nível europeu nas áreas dos metais, materiais compósitos, adesivos
e materiais avançados para a geração e armazenamento de energia.
VIII) A aprovação de todas as candidaturas em que o INEGI
participou no âmbito do concurso a projetos Mobilizadores,
nomeadamente dos setores da Aeronáutica, Automóvel, Espaço,
Ferrovia, Saúde e Tecnologias da Produção.

IX) A atribuição do financiamento da CCDR-Alentejo ao INEGI Alentejo,
no âmbito dos Recursos Humanos Altamente Qualificadas, para dois
quadros, já recrutados, para esta estrutura criada em parceria com
a Universidade de Évora.

na persecução da nossa missão. Mesmo num contexto que é ainda
de grande incerteza como aquele que vivemos, é tranquilizante ter a
certeza de que vamos continuar a entregar valor aos nossos clientes
e parceiros hoje e no futuro, e que vamos sair mais fortes e mais
preparados no momento do regresso à “normalidade”.
O Conselho de Administração agradece também a todos, professores
e investigadores universitários afiliados, associados, parceiros,
clientes e financiadores, a confiança depositada na nossa Instituição,
sem a qual não seria possível continuar a trilhar este caminho,
e manifesta o seu empenho em criar as condições para que o INEGI
seja cada vez mais O Parceiro de Inovação das empresas e
A Instituição de Referência a converter conhecimento em valor.

Em jeito de balanço de 2020, mas que também é de balanço do triénio
dos atuais órgãos sociais (2018-2020), o Conselho de Administração
aproveita para reiterar uma palavra de particular apreço a todos os
colaboradores do INEGI, pelo empenho e esforço colocado diariamente
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The year 2020 will certainly be remembered as the year of the great
COVID-19 pandemic. For the marks that will leave in individuals, on
society and on the economy, it will certainly be the great “event”
of the decade, possibly even of the century.

Naturally, in a context of so much uncertainty and strong limitation
to activity, a focus on very short-term management was necessary, in
order to ensure operation with the required sanitary conditions and
the economic balance of the activity. On the other hand,
the impact of the pandemic situation on the priorities of partners
and customers, and on the functioning of some sectors of activity,
did not allow to maintain the growth of Turnover.

The Research, Development, Technology Transfer, Consulting and
Services activities carried out in 2020 resulted in a Turnover of 10.4 M
EUR, reflecting a decrease of 6% compared to the 2019 financial year.
This result reflects a 3% decrease in the Direct Invoicing component
and a 9% decrease in the Competitive Financing component. An
EBITDA of 752k EUR and a positive Net Result of 260k EUR were
achieved. Despite the decrease in Net Results compared to previous
years, it is considered a positive result given the adverse context of
2020.

In terms of Human Resources, there was a 10% decrease in the total
number of people, having reached the end of the year with 244 staff
members. In these figures, it is important to highlight a 15% growth in
Employees and a 55% reduction in Research Fellows (to 199 Employees
and 45 Research Fellows).

The Board of Directors considers that reaching the end of the year with
the certainty that we continued to fulfill our mission – we have grown
significantly as a team and have taken “quantum” leaps in some areas
– reflects the enormous effort made by our people in strongly adverse
conditions. We have never changed so much in such a short period of
time!

We can congratulate ourselves for the exemplary way in which we
have been able to adapt successively to the evolution of the pandemic
situation, having kept our activity and deliverables uninterrupted.
The high sense of responsibility of all have always allowed us to
guarantee that, on the one hand, the negative impact on the business
was minimized, and that, on the other hand, the risks of contagion
were minimized.
The Board of Directors also highlights in 2020:
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I) The launch of LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transport
and Aeronautic’s multiannual activity program (2020-2023), structured
in six thematic lines, and the application for the renewal of the title of
Associated Laboratory and the reinforcement of funding.

II) The significant leap forward in the digitalization of processes, the
adoption of collaborative tools and the flexibility of working hours.

III) The integration in INEGI and LAETA of most of the professors and
researchers of the Department of Mechanical Engineering of ISEP –
Porto School of Engineering, including as well the area of Industrial
Engineering and Management. In this context, a Cooperation and
Resource Exchange Protocol was also signed with ISEP.

IV) A significant advance in the execution of the various axes of
INEGI’s strategic development program:

a. The continuation of the execution, in accordance with
the plan, hopefully to be renewed in 2021, of the investment
program in technical means, as well as in competences and team
reinforcement, supported by the multi-annual Base Financing
of CIT - Technological Interface Centers (Interface Program);

b. The CCDR-Norte (North 2020) application approval to finance
the hiring of thirteen Highly Qualified Human Resources till 2023,
which will allow to accelerate the reinforcement of competences
and teams;
c. The CCDR-Norte (North 2020) application approval to finance
the upgrade of laboratory and experimental infrastructure and
the expansion of facilities.

V) Following the approval of the financing for the expansion of the
facilities, architectural and specialty projects were carried out and the
necessary public procurement procedures were conducted to award
the contract and its oversight, with works planned to begin on March
1st 2021.

VI) The significant investment in upgrading the information and
communication infrastructure, servers, firewalls, backups, collaborative
tools and updating all core applications, in response to the digitization
and teleworking needs, as well as the weaknesses identified following
the computer attack in which INEGI was targeted in June.

VII) INEGI’s affiliation to the EIT Raw Materials, a KIC - Knowledge
Innovation Community, which integrates the EIT - European Institute
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of Innovation & Technology, aiming at strengthening our presence at
European level in the areas of metals, composite materials, adhesives
and advanced materials for energy generation and storage.

VIII) Approval of the all applications in which INEGI participated in the
scope of the Call for Mobilizing Projects, namely for the Aeronautics,
Automobile, Space, Railway, Health and Production Technologies
sectors.

The Board of Directors also thanks everyone, affiliated professors
and university researchers, associates, partners, customers and
financing entities, for the trust placed in our Institution, without
which it would not be possible to continue on this path, and
expresses its commitment to create the conditions for INEGI to
be increasingly The Innovation Partner of companies and The
Reference Institution in the conversion of knowledge into value.

IX) The allocation of CCDR-Alentejo funding to INEGI Alentejo, within
the scope of Highly Qualified Human Resources, for two staff members,
already recruited, for this structure created in partnership with the
University of Évora.

As a balance for 2020, which is also a balance for the current three-year governance body (2018-2020), the Board of Directors takes the
opportunity to reiterate a word of particular appreciation to all INEGI
employees, for the commitment and effort placed daily in the pursuit
of our mission. Even in a context that is still of great uncertainty as
the one we live in, it is reassuring to be sure that we will continue to
deliver value to our customers and partners today and in the future,
and that we will come out stronger and more prepared for the moment
in which we will return to “normality”.
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Usamos o conhecimento para

desenvolver soluções que valorizam
a indústria e a sociedade.

We use knowledge to create solutions

that bring value to industry and society.

1986 2021

1.

Destaques 2020
Highlights 2020
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Números Chave
Key Figures

662

121

Projetos de Inovação
com a Indústria

200

Parceiros
Internacionais

6

1,3

2,7

6

4

Clientes
Customers

Teses de Doutoramento
por Investigador
PhD Thesis per Researcher

Innovation Projects
with Industry

Artigos ISI por
Investigador

ISI Papers per Researcher

International Partners

Patentes pedidas
Patents applied

SPIN-OFFS
no Mercado

SPIN-OFFS in the market

Instituições Participadas
Affiliate Institutions
- INEGI Alentejo
- INEGI Turkey
- Prewind

- Prewind Brasil
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10,4

M EUR

Volume Negócios
Turnover

48%

Faturação
Invoicing

76%

8.272m2
Instalações
Facilities

4

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

- Portuguese Accreditation Institute

Projetos com Empresas
Projects with Companies

27%

Internacional
International
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Pessoas
People

199
Contratados
Employees

Evolução do Número de Colaboradores do Quadro Próprio

Trend in the number of Own Staff

45

Bolseiros de
Investigação

Research Fellows

Qualificação Académica
Academic Qualification

25%
63%
12%

Contratados / Employees
Doutoramento
PhD

Mestrado / Licenciatura
Master’s / Bachelor’s Degree

Técnicos

Technicians

275
250
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200
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150
125

Bolseiros
Research Fellows

100
75

Contratados
Employees

50
25

0

2016

2017

2018

2019

40

10

35

4

Novas admissões
New admissions

anos

Média de idades
Average age

Nacionalidades
Nationalities

Continentes
Continents

2020

Distribuição por género
Gender distribution

32%

68%

Feminino
Female

Masculino
Male
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Afiliados e Acolhimento
Affiliated and Hosted

167

Investigadores
Universitários
Afiliados

Affiliated Researchers

31

Bolseiros FCT
em acolhimento

FCT Research Fellows
hosted at INEGI
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Programa de Desenvolvimento Estratégico
Strategic Development Program

Está em curso a implementação de um plano de investimento,
iniciado em 2018 e que se estende até ao final de 2025,
num montante global de cerca de 12M €, para o desenvolvimento
estratégico da Instituição, cobrindo quatro eixos principais:

The implementation of an investment plan, initiated in 2018 and
that will be extend until the end of 2025, is underway, in a global
amount of around 12M €, for the strategic development of the
Institution, covering four main axes:

1. Atualização e reforço dos meios laboratoriais
e experimentais.

1. Updating and strengthening laboratory and
experimental facilities.

3. Promoção da internacionalização.

3. Fostering the internationalization.

2. Reforço e criação de novas competências científicas
e tecnológicas.
4. Reforço da estrutura e processos de desenvolvimento
de negócio e promoção da inovação.

2. Strengthening and creating new scientific
and technological skills.

4. Strengthening the structure and processes of
business development and innovation promotion.

23 |

Integração de meios
experimentais em plataforma
IoT e computação

Integration of experimental
systems into computing IoT
platform

Fabrico de Compósitos
Composites Processing

Fundição

Metal Casting

Fabrico Aditivo

Additive Manufacturing

• O programa de investimento relativo à infraestrutura laboratorial
e experimental segue duas linhas principais: 1) Atualização da
base tecnológica, e 2) Criação de novas capacidades laboratoriais
e experimentais nas áreas da indústria 4.0, tecnologias de fabrico
baseadas em laser, novas tecnologias de fabrico de materiais
compósitos, robotização de processos de fabrico, fabrico aditivo
e economia circular.

• The investment program related to laboratory and experimental
infrastructure follows two main lines: 1) Base technological update;
and 2) Creation of new laboratory and experimental capacities in
the areas of industry 4.0, laser-based manufacturing technologies,
new technologies for composites manufacturing, robotization of
manufacturing processes, additive manufacturing processes
and circular economy.

Estes investimentos contam com cofinanciamento do Programa
Interface através do Financiamento Base de apoio ao investimento
em infraestruturas CIT.

These investments are co-financed by the Interface Program through
the Base Financing for supporting investment in CIT infrastructures.

Inclui a integração dos meios experimentais numa plataforma IoT e
de computação para dar suporte a atividades de I&I e demonstração
da aplicação de análise de dados, inteligência artificial, gémeos
digitais e tecnologias de controlo ao desenvolvimento de novos
materiais e processos de fabrico avançados.

It includes the integration of experimental systems into a computing
IoT platform to support R&I activities and to demonstrate the
application of data analytics, artificial intelligence, digital twins
and control technologies on the development of new materials
and advanced manufacturing processes.
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• O reforço da base científica e tecnológica conta com o apoio da FCT,
no âmbito do LAETA - Laboratório Associado de Energia, Transportes
e Aeronáutica, e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N), através da Medida de Apoio à Contratação
de Recursos Humanos Altamente Qualificados. O objetivo é fortalecer o
conhecimento científico e tecnológico da Instituição para dar resposta
às áreas da digitalização, da transição energética, dos materiais
avançados, do fabrico aditivo e da produção e ambientes industriais
sustentáveis, com particular enfoque na inteligência artificial,
circularidade, descarbonização e ambientes industriais humanizados.
• The consolidation of the scientific base has the support of FCT within

the scope of LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transport and
Aerospace and of the Northern Portugal Regional Coordination and
Development Commission (CCDR-N), through the policy instrument for
hiring Highly Qualified Human Resources. The aim is to strengthen
the Institution’s scientific and technological knowledge to respond
to the areas of digitization, energy transition, advanced materials,
additive manufacturing and sustainable industrial production
and environments, with a particular focus on artificial intelligence,
circularity, decarbonization and humanized industrial environments.

Digitalização
Digitization

Transição
Energética

Energy Transition

Fabrico Aditivo

Additive Manufacturing

Inteligência
Artificial
Artificial
Intelligence

Circularidade
Circularity

Materiais
Avançados

Advanced Materials

Produção e Ambientes
Industriais Sustentáveis

Sustainable Industrial Production
and Environments

Descarbonização
Decarbonization

Ambientes
Industriais
Humanizados

Humanized Industrial
Environments
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• No âmbito da internacionalização, prosseguiu-se com o trabalho

• De uma forma transversal à organização, tem-se vindo a consolidar

associações Europeias de promoção do desenvolvimento e inovação

Negócio que se tem especializado: i) na identificação e caracterização

de alargamento e aprofundamento da participação em redes e

de base científica e tecnológica, tendo em vista o crescimento da

participação em projetos Europeus de I&I e em dinâmicas Europeias

de promoção da inovação, como é o caso do EIT – European Institute

of Innovation & Technology, tendo-se concretizado a adesão a uma

segunda KIC (Knowledge and Innovation Communities), o EIT - Raw

Materials.

• Regarding internationalization, INEGI continued to expand and

deepen its participation in European networks and associations

that aim the promotion of scientific and technological

development and innovation, targeting a significant growth of

its participation in R&I European projects and other European

dynamics of innovation promotion, as it is the case of EIT

- European Institute of Innovation & Technology, where INEGI

joined a second KIC, the EIT - Raw Materials.

uma estrutura de promoção da Inovação e Desenvolvimento de

das necessidades da indústria nacional, através do estabelecimento
de canais relacionais de proximidade; ii) na conceção de uma

oferta que vá de encontro a essas necessidades, alimentada pelas

capacidades científicas, tecnológicas e laboratoriais da Instituição;

e iii) no desenvolvimento de processos de negócio que se adequem
às exigências e dinâmica do tecido industrial.

• In a transversal way to the organization, a structure to promote

innovation and business development has been consolidated and

specialized in: i) the identification and characterization of the needs

of the national industry, through the establishment of proximity

relational channels, ii) the design of an offer that meets these needs,

driven by the Institution’s scientific, technological and laboratory

capacities; and iii) the development of business processes that are

adapted to the requirements and dynamics of the industrial sector.
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Expansão das Instalações
Infrastructure’s enlargement

A criação de novas capacidades ao nível da infraestrutura
laboratorial e experimental, no âmbito do programa de
desenvolvimento estratégico, juntamente com o crescimento
orgânico que se tem verificado nos últimos anos e que se
perspetiva que continue no médio e longo prazo (após a
dissipação dos constrangimentos associados à pandemia
covid-19), requerem uma ampliação da área laboratorial
e de engenharia.

The creation of new capabilities at the level of laboratorial
and experimental infrastructure within the scope of the
strategic development program, together with the organic
growth that has been taking place in recent years and which
is expected to continue in the medium and long term
(after the dissipation of the constraints associated with the
covid-19 pandemic), require an expansion of the laboratory
and engineering area.

Com esta intervenção serão criados 410 m2 de área laboratorial
e 585 m2 de áreas de engenharia num investimento total na
ordem do 2,2M € que conta com um co-financiamento de 1,3M
€ através da medida Infraestruturas Tecnológicas (IT) da Região
Norte - Centros de Interface do Programa Norte 2020.

With this intervention, 410 m2 of laboratory area and 585 m2
of engineering areas will be created, under of a total investment
in the order of € 2.2M, which has a co-funding of € 1,3M by the
measure Infraestruturas Tecnológicas (IT) da Região Norte
- Centros de Interface do Programa Norte 2020.

O projeto de adaptação e expansão das infraestruturas deverá
ficar concluído no período aproximado de um ano, estando o
arranque da obra agendado para março de 2021.

The project of infrastructure’s adaptation and enlargement
is expected to be completed in approximately 1 year, with
the beginning of the work scheduled to start in March 2021.
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A área destacada na imagem refere-se à parte do edifício que será construída, com vista à adaptação e expansão das infraestruturas.

The highlighted area in the image refers to the part of the building that will be built, in order to adapt and expand the infrastructure.
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Projetos Mobilizadores
Mobilizing Projects

Foram aprovadas todas as candidaturas em que o INEGI participou no
âmbito do último concurso a projetos Mobilizadores, nomeadamente
dos setores da Aeronáutica, Automóvel, Espaço, Ferrovia, Saúde
e Tecnologias de Produção. Este resultado permite ao INEGI dar
continuidade ao trabalho cooperativo no qual tem participado,
mas também trabalhar com novos atores em cada um desses setores
num modelo de colaboração alargada.

All applications in which INEGI participates in the scope of the
last call for Mobilizing projects were approved, namely the ones
related to the Aeronautics, Automotive, Space, Railway, Health and
Manufacturing Technologies Sectors. This result allows INEGI to
continue the cooperative work in which it has been participating,
but also to work with new actors in each of these sectors under an
extended collaboration model.

Organizados pelos respetivos clusters ou pelas principais associações
nacionais dos diferentes setores, trata-se de projetos-âncora que visam
desenvolver e demonstrar soluções tecnológicas que respondam às
prioridades e principais tendências de cada setor. Contribuindo para um
objetivo comum, este tipo de projetos possibilita ainda a cada empresa
explorar o potencial de novas soluções tecnológicas, juntamente com
outras empresas e entidades do SCTN parceiras. Em cada um destes
projetos, e tendo em conta o crescente caráter multidisciplinar da
atividade de inovação, estarão envolvidas várias equipas do INEGI,
de forma a assegurar que as soluções tecnológicas encontradas e
a respetiva transferência de conhecimento e de tecnologia são
devidamente adaptadas às necessidades de cada empresa e setor.

Organized by the respective clusters or by the main national
associations in the different sectors, these are anchor projects that
aim to develop and demonstrate technological solutions that respond
to the priorities and main trends of each sector. Contributing to a
common objective, this type of project also allows each company to
explore the potential of new technological solutions, together with
other partner companies and SCTN entities. In each of these projects,
and taking into account the growing multidisciplinary nature of the
innovation activity, several INEGI teams will be involved, in order to
ensure that the developed technological solutions and the respective
knowledge and technology transfer are properly adapted to the
needs of each company and sector.
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Aeronáutica
Aeronautics

FLY.PT

Ferrovia

Mobilizar a indústria aeronáutica
nacional para a disrupção no transporte
aéreo urbano do futuro

FERROVIA 4.0

Automóvel
Automotive

Saúde

Portugal AutoCluster
for the Future

Smart medical technologies
for better health and care

PAC

Espaço
Space

VIRIATO

Veículo Inovador Reutilizável
para Investigação e Alavancagem
de Tecnologia Orbital

Railway

Health

SMART-HEALTH-4-ALL

Tecnologias
de Produção
Manufacturing Technologies

PRODUTECH SUSTENTÁVEL
& CIRCULAR

Soluções inovadoras, sustentáveis
e circulares com impacto na fileira
das tecnologias de produção
30 |

Adesão ao EIT - Raw Materials
EIT - Raw Materials membership

O INEGI passou a integrar a Knowledge and Innovation Community (KIC)
para a área das Matérias-Primas (KIC Raw Materials), que é parte do
European Institute of Innovation & Technology (EIT). Esta comunidade
é constituída por 120 parceiros de mais de 22 países europeus, e visa
promover a competitividade sustentável do setor Europeu dos minerais,
metais e matérias-primas em geral ao longo das suas cadeias-de-valor.
A ação do EIT Raw Materials enquadra-se em 3 objetivos estratégicos:

i. Garantir o fornecimento de matérias-primas, fomentando um trabalho
colaborativo e sustentável ao longo de toda a cadeia-de-valor industrial.
ii. Projetar soluções inovadoras para materiais, produtos e processos.

iii. Promover a mudança de paradigma nos fluxos de transferência de
matérias-primas, substituindo o modelo linear por conceitos circulares.

Para alcançar estes objetivos, o EIT Raw Materials definiu 6 temas principais
de inovação:

1. Avaliação das fontes de matéria-prima e suas condições de exploração;
2. Exploração mineira em ambientes desafiantes;

3. Maior eficiência de recursos nos processos de exploração de minérios
e metalúrgicos;

4. Reciclagem e otimização da cadeia-de-valor dos materiais
obtidos a partir dos produtos em fim-de-vida;
5. Substituição de materiais críticos e tóxicos, garantindo o
desempenho otimizado dos produtos;

6. Conceção de produtos e serviços para a Economia Circular.
No âmbito da atividade desta KIC, o INEGI pretende valorizar a nível
internacional o seu conhecimento e experiência nas áreas do
processamento sustentável e caracterização de metais, compósitos
e adesivos, no desenvolvimento de materiais avançados para novas
soluções estrurais, na geração e armazenamento de energia, na
modelação multi-escala destes materiais, e na conceção ecológica
e avaliação do ciclo-de-vida dos produtos e processos que lhe estão
associados, em particular no que diz respeito ao uso integrado e
eficiente dos recursos.

Esta adesão do INEGI vem na sequência da sua experiência positiva
na EIT-Manufacturing, formalizada no ano anterior, da qual resultou já
a participação num conjunto de projetos de inovação e de educação
que permitiram ao INEGI não só alargar o leque de parceiros industriais
e académicos, mas também experienciar novas modalidades de
colaboração e áreas de atuação.
31 |

INEGI joined the Knowledge and Innovation Community (KIC) for the
area of Raw Materials (KIC Raw Materials), which is part of the European
Institute of Innovation and Technology (EIT). This community is composed
by 120 partners from more than 22 European countries, and aims to
promote the sustainable competitiveness of the European sector of
minerals, metals and raw materials in general along its sector value chains.
The action of the EIT Raw materials fits into 3 strategic objectives:
i. Securing raw materials supply;

ii. Designing materials solutions;

iii. Closing materials loops.

To achieve these goals, EIT Raw Materials has defined 6 main innovation
themes:
1. Exploration and raw materials resource assessment;

2. Mining in challenging environments;

3. Increased resource efficiency in mineral and metallurgical processes;

4. Substitution of critical and toxic materials in products for optimised
performance;

5. Recycling and material chain optimisation of end-of-life
products;

6. Design of products and services for the circular economy.

Within the scope of the activity of this KIC, INEGI intends to valorize
its knowledge and experience in the areas of sustainable processing
and characterization of metals, composites and adhesives, in the
development of advanced materials for energy generation and storage,
in multi-scale modeling of these materials, and in the ecological
design and assessment of the life-cycle of the products and processes
associated with it, particularly with regard to the integrated and
efficient use of resources.
This membership of INEGI to other EIT KIC follows on its positive
experience with the EIT-Manufacturing, formalized in the previous
year, and which has already resulted in the participation in a set of
innovation and education projects that have enabled INEGI not only
to widen the range of industrial and academic partners, but also to
experience new forms of collaboration and areas of activity.
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Acordo de cooperação e colaboração entre o INEGI e o ISEP
Cooperation and collaboration agreement between INEGI and ISEP

O INEGI e o ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto assinaram
um acordo que estabelece e regula as relações de cooperação e
colaboração entre ambas as instituições.

INEGI and ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto signed
an agreement that establishes and regulates the cooperation and
collaboration between both institutions.

Pretende-se consolidar a ação conjunta ou coordenada de atividades
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico,
transferência e valorização económica e social do conhecimento,
consultoria especializada ao exterior e formação avançada, nos
domínios da Engenharia Mecânica e Engenharia e Gestão Industrial.

It is intended to consolidate the joint or coordinated activity in the
field of research, technological development, knowledge transfer
and its economic and social valorisation, specialised consulting
and advanced training in the areas of Mechanical Engineering and
Industrial Engineering and Management.

Fomentar o mútuo auxílio e a efetiva partilha de meios humanos,
materiais e infraestruturas de suporte à investigação e desenvolvimento
são também objetivos deste acordo, que vai aprofundar e alargar a
colaboração que já vinha sendo tida de forma pontual.

Fostering mutual assistance and effective sharing of human resources,
materials and infrastructures to support research and development
are also goals of this agreement, which will deepen and broaden the
collaboration that had already been carried out occasionally.

Os investigadores do quadro do ISEP foram também integrados na
unidade de investigação do INEGI-LAETA, e prevê-se uma colaboração
regular em projetos de I&I e formação avançada com a indústria.

Researchers from ISEP have also been integrated into the INEGI-LAETA
research unit, and it is expected a regular collaboration on R&I
projects and advanced training with the industry.
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Acreditamos que a inovação de base científica
e tecnológica é a chave para construir

um mundo melhor e mais sustentável.
We believe that scientific and technological
innovation is the key to building

a better and more sustainable world.

1986 2021
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Produção Científica
Scientific Results

Os números relativos à produção científica do INEGI aqui
apresentados resumem o desempenho da equipa INEGI
integrada no LAETA - Laboratório Associado de Energia,
Transportes e Aeroespacial, Unidade de I&D da FCT, que
inclui um total de 135 Investigadores Integrados doutorados.

The figures related to INEGI’s scientific production here
presented sommarise the performance of INEGI’s team
integrated in LAETA - Associated Laboratory of Energy,
Transports and Aerospace, FCT R&D unit, which involves
a total of 135 Integrated Post-Doc researchers.

135

37

2,7

6

1,3

77

Doutorados
PhDs

Artigos ISI por Investigador
ISI Papers per Researcher

Teses de Doutoramento
por Investigador
23 concluídas / 153 em curso
PhD Thesis per Researcher
23 finished / 153 ongoing

Projetos FCT (mais de 1,7 MEur executados)
FCT Projects (more than 1,7 MEur executed)

Patentes Pedidas
Patents Applied

Citações de Artigos ISI
por Investigador (2018-2020)
Citations of ISI Papers

per Researcher (2018-2020)
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Atividade de Investigação
Research Activity

Arrancou no início de 2020 o programa de atividades multianual para o
período de 2020-2023 do LAETA, Unidade de I&D da FCT liderada pelo INEGI,
o qual está estruturado em seis Linhas Temáticas (LTs) apoiadas pelos
diferentes Grupos de Investigação (GIs). Esta nova estrutura tem em vista o
reforço de sinergias entre os investigadores de todos os GIs e entidades que
integram o LAETA, promover a investigação multidisciplinar nas principais
áreas de atividade do LAETA, assegurar o equilíbrio entre a investigação
fundamental e a investigação aplicada, e garantir o apoio na definição e
implementação de políticas públicas que endereçam os principais desafios
societais nos setores-alvo da atividade do LAETA. Neste sentido, foram
definidos projetos-âncora para desenvolver abordagens integradas na
resposta a problemas complexos e multidisciplinares em cada LT:
LT1 - Energia Sustentável: Energia limpa e acessível para comunidades e
cidades sustentáveis.

LT2 - Transportes de Superfície: Novos materiais e tecnologias de ligação
para veículos rodoviários amigos do ambiente.
LT3 - Espaço & Aeronáutica: Conceção e otimização multidisciplinar de
microlançadores à base de materiais compósitos.

LT4 - Produção Avançada: Automação inteligente para sistemas ciber-físicos
& Digital Twins para o fabrico aditivo com materiais metálicos.

LAETA

Laboratório Associado
para a Energia, Transportes
e Aeronáutica
LT5 - Cuidados de Saúde & Segurança: Novos desafios na proteção
do ser humano em contexto ocupacional.
LT6 - Tecnologias Emergentes: Soluções estruturais para o
armazenamento de energia.

Espera-se que estes projetos contribuam particularmente para reforçar
a competitividade das instituições do LAETA na atração de fundos
internacionais de apoio ao I&D, desta forma aumentando a sua
visibilidade e a capacidade de atrair jovens talentos para a investigação
nestas áreas.
Em paralelo, o LAETA aguarda a renovação do seu estatuto de
Laboratório Associado. No âmbito deste estatuto será implementado
um plano estratégico com foco no apoio à definição e implementação
de políticas públicas, o qual deverá ser reforçado pelo trabalho
desenvolvido no âmbito dos projetos-âncora em curso.

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

Associated Laboratory,
for Energy, Transports
and Aeronautics

In early 2020 started the multi-annual program of activities for the
2020-2023 period of LAETA, FCT’s R&D Unit led by INEGI, which is structured
in six Thematic Lines (TLs) supported by the different Research Groups (RGs).
This new structure aims to reinforce synergies between researchers from all
LAETA’s GIs and entities that are part of LAETA, to promote multidisciplinary
research in the main areas of LAETA’s activity, to guarantee the balance
between fundamental and applied research, and to ensure support in
the definition and implementation of public policies that address the
main societal challenges in the target sectors of LAETA’s activity. In this
sense, anchor projects were defined to develop integrated approaches in
responding to complex and multidisciplinary problems in each TL:

TL1 – Sustainable Energy: Clean and affordable energy for sustainable
communities and cities.
TL2 – Surface Transports: New materials and joining technologies for
eco-friendly road vehicles.

TL3 - Space & Aeronautics: Design and multidisciplinary optimization of
micro launchers based on composite materials.

TL4 - Advanced Production: Intelligent automation for cyber-physical
systems & Digital Twins for additive manufacturing with metallic materials.

TL5 - Healthcare & Safety: New challenges in protecting human beings
in an occupational context.
TL6 - Emerging Technologies: Structural solutions for energy storage.

These projects are expected to contribute particularly to strengthening
the competitiveness of LAETA institutions in attracting international
funds to support R&D, thereby increasing their visibility and the ability
to attract young talent for research in these areas.
At the same time, LAETA waits for the renewal of its status as an
Associate Laboratory. Within the scope of this status, a strategic plan
will be implemented with a focus on supporting the definition and
implementation of public policies, which should be reinforced by the
work developed within the scope of the anchor projects in progress.
In addition to INEGI, LAETA incorporates the Institute of Mechanical

Engineering, linked to the Instituto Superior Técnico of the Technical

University of Lisbon, the Association for the Development of Industrial

Aerodynamics, linked to the University of Coimbra, and the Center for

Research in Aeronautics and Astronautics at the University Beira Interior.
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LINHAS TEMÁTICAS (LT)
THEMATIC LINES (TL)
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Figura 2 – Organização do LAETA

Figure 2 - LAETA organization
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A relação de parceria já consolidada
com a indústria resulta em mais

de 120 projetos de inovação por ano.
Our well-established partnership

with industry results in more than 120
innovation projects per year.

1986 2021

3.

Inovação e Transferência
de Tecnologia
Innovation & Technology Transfer
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Atividade de Inovação com a Indústria
Innovation Activity with Industry

Despite the pandemic context, the innovation activity
with the industry kept increasing - about 5% - when
compared to the previous year, essentially due to the
growth of about 25% registered in European projects.
In total there were 121 ongoing innovation projects
with companies during 2020, with an executed
total value exceeding 6,3 million euros.

Innovation Projects with industry
Executed Value

Innovation Projects with industry
Number of Projects

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

No total estiveram em curso 121 projetos de
inovação com empresas em 2020, com um valor
total executado superior a 6,3 milhões de euros.

Projetos de Inovação com a Indústria
Valor Executado

Projetos de Inovação com a Indústria
Número de Projetos

Número de Projetos / Number of Projets

Apesar do contexto pandémico, a atividade de
inovação com a indústria voltou a crescer - cerca
de 5% - em relação ao ano anterior devido,
essencialmente, ao aumento de cerca de 25%
da atividade em projetos europeus.
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Projetos cofinanciados por Outros Programas
Projects co-funded by Other Programmes

Projetos cofinanciados pela Comissão Europeia
Projects co-funded by European Commission
Projetos cofinanciados pelo Portugal 2020
Projects co-funded by Portugal 2020
Projetos contratualizados com Empresas
Projects contracted by Companies
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Projetos por setor
Projects by sector
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INDÚSTRIA
Industry

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Materiais Metálicos e Processos
Metallic Materials and Processes

Materiais Híbridos e Processos
Hybrid Materials and Processes

Fabrico Aditivo

Additive Manufacturing

Simulação de Processos de Fabrico
Simulation of Manufacturing

Projeto Mecânico, de Automação e Monitorização
Mechanical and Automation Project and Monitoring

Inspeção por Visão Artificial
Artificial Vision Inspection

Inteligência Artificial, Machine Learning,
Internet of Things & Data Analytics
Artificial Intelligence, Machine Learning,
Internet of Things & Data Analytics

Prototipagem e Validação Experimental
Prototyping and Experimental Validation

Soluções tecnológicas para a transformação
digital da indústria europeia, incluindo todo
o ciclo de vida e implementando princípios
circulares no contexto da Indústria 4.0.

Technological solutions for the digital transformation of European
industry, including the entire life cycle, and implementing circular
principles in the context of Industry 4.0.

› Desenvolvimento de novas ferramentas de IIoT (Industrial Internet of Things)
para otimização do processo produtivo e das ações estratégicas de gestão.
› Desenvolvimento de protocolos associados a soluções de reftrofit e de
reparação in-situ, com recurso a ferramentas de fabrico aditivo metálico.
› Implementação das tecnologias desenvolvidas em 7 demonstradores

industriais instalados em PMEs e grandes empresas europeias, incluindo as
indústrias de componentes automóvel, processamento de madeiras, extrusão
e injeção de plásticos, máquinas-ferramenta e conformação plástica, entre
outras.

COORDENADOR / Coordinator

PARCEIROS / Partners

› Development of new IIoT (Industrial Internet of Things) tools, to optimize the
manufacturing process and strategic management actions.

› Development of protocols associated with retrofit and in-situ repair solutions,
using metallic additive manufacturing tools.
› Implementation of developed technologies in 7 industrial demonstrators,
installed in SMEs and large European companies, including auto parts
manufacturers, wood processing, extrusion and plastic injection, machine tool
and metal forming, among others.

COFINANCIAMENTO / Co-funding

ASOCIACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS INNOVALIA; ATLANTIS ENGINEERING AE;
AUSTRIAN STANDARDS INTERNATIONAL; BREMER INSTITUT FUER PRODUKTION UND
LOGISTIK GMBH; BRUNEL UNIVERSITY LONDON; CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL
DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES – IPC; CENTRO RICERCHE FIAT SCPA; CORE
INNOVATION AND TECHNOLOGY OE; DANOBAT S. COOP.; ESI SOFTWARE GERMANY
GMBH; ESTAMPACIONES MAYO SA; FAGOR S. COOP.; FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.; HOLONIX SRL; IDEKO S COOP;
INTERNATIONAL DATA SPACES EV – IDSA; KMWE PRECISION BV; KOPLAST EKSTRUZIJA
IN KONFEKCIJA, DOO, SLOVENSKE KONJICE; LUCCHINI RS SPA; MARLEGNO SRL; SCM
GROUP SPA; SENSAP SWISS AG; SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; SOFIES SA; TAMPEREEN
KORKEAKOULUSAATIO SR - TAMPERE UNIVERSITY; THINKING ADDITIVE LTD; TOSHULIN,
A.S.; TRIMEK SA; TTS TECHNOLOGY TRANSFER SYSTEMS SRL; VYSOKE UCENI TECHNICKE
V BRNE - BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.

Este projeto é financiado pelo Programa de investigação e inovação Horizonte
2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção número 869991.
/ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 869991.

PROJETO / Project

LEVEL - UP - Protocols and Strategies for extending
the useful Life of major capital investments and Large
Industrial Equipment
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Novos métodos de valorização de subprodutos
do processamento e armazenamento de
cereais, transformando-os em novos produtos
alimentares e reduzindo desperdício e custos.
New methods for the valorization of by-products from the
processing and storage of cereals, transforming them into new
food products and reducing waste and costs.

› Implementação de princípios de sustentabilidade e economia circular

através do desenvolvimento de metodologia de simbiose industrial, para
mapeamento de desperdícios, custos e análise de ecoeficiência.

› Desenvolvimento de sistema de sensorização e monitorização, associado

à IoT (Internet of Things) e Indústria 4.0, para controlo de variáveis-chave
durante o percurso do cereal ao longo da cadeia de valor, com vista a
assegurar a qualidade e a segurança alimentar.

› Implementation of principles of sustainability and circular economy through
the development of an industrial symbiosis methodology for mapping waste,
costs and eco-efficiency analysis.

› Development of a sensing and monitoring system, associated with IoT
(Internet of Things) and Industry 4.0, to control key variables during the course of
the cereal value chain, aiming to ensure food quality and safety.

LÍDER / Leader

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PARCEIROS / Partners

PROJETO / Project

CO-CEREAL VALUE - Valorização sustentável de subprodutos do
processamento e armazenamento de cereais
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Plataforma baseada em digital twin,
para a transformação digital do ciclo de
vida do transformador de potência elétrica,
garantindo sustentabilidade económica
e ambiental da sua produção e operação.
Platform based on digital twin technology, for the digital

transformation of the electric power transformer life cycle,
ensuring economic and environmental sustainability
of its production and operation.

› Desenvolvimento de novos processos de fabrico, com recurso a fabrico aditivo
metálico e não metálico, para novo conceito de transformador de potência
elétrica.

› Projeto e funcionalização de componentes, para integração de sensores de
diferentes tipologias.

› Demonstração do fabrico aditivo como facilitador de processos de indústria 4.0.
› Apoio ao desenvolvimento de metodologias de engenharia com base no
conhecimento.

› Development of new manufacturing processes, using metallic and non-metallic
additive manufacturing, for a new concept of electrical power transformer.

LÍDER / Leader

PARCEIROS / Partners

› Design and functionalization of components, for integration of sensors of
different types.

› Demonstration of additive manufacturing as a facilitator of industry 4.0 processes.
› Support for the development of knowledge-based engineering methodologies.

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project

TRANSFORMER 4.0
- Digital Revolution of Power Transformers
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Método de ensaio normalizado para testar
a eficiência de massas lubrificantes em
rolamentos de esferas de contato angular.
Standardized test method to assess the efficiency of
lubricants in angular contact ball bearings.

› Otimização e validação de um método de ensaio para testar massas
lubrificantes.

› Desenvolvimento de técnicas para melhorar o controlo de temperatura

e aumentar a reprodutibilidade da medição do binário de atrito nos ensaios
de rolamentos.

› Desenvolvimento de teste de rolamentos normalizado, para avaliar o atrito
em massas lubrificantes.

› Optimization and validation of a test method for lubricants testing.

› Development of techniques to improve temperature control and increase the
reproducibility of the friction measurement torque in bearing tests.

CLIENTE / Client

› Development of a standardized bearing test to assess friction in lubricants.
PROJETO / Project

ENSAIO ROLAMENTOS - Método de ensaio de rolamentos para formulação de massas
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BENS DE
EQUIPAMENTO
Capital Goods

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Novos Materiais
New Materials

Simulação de Processos
Processes Simulation

Integridade Estrutural
Structural Integrity

Monitorização Estrutural
Structural Monitoring

Projeto Mecânico
Mechanical Design

Desenvolvimento de Produto
Product Development

Prototipagem e Validação Experimental
Prototyping and Experimental Validation

Instrumentação, Automação e Controlo
Instrumentation, Automation and Control

Design-For-Excellence

Isoladores inteligentes para aplicação
em smart grids, capazes de assegurar uma
gestão remota e ativa do transporte
e monitorização de energia.
Smart isolators for application in smart grids, capable
of ensuring remote and active management of energy
transport and monitoring.

› Desenvolvimento de sensores de tensão passivos para média tensão,
que permitem a calibração automática e são embebidos no isolador.

› Desenvolvimento de sensores mistos (tensão e corrente) ativos para média

tensão, que possibilitam a geração de informação passível de ser armazenada
e transmitida à distância, a partir de um input de sinais analógicos.

› Desenvolvimento de protótipos de novos isoladores inteligentes sensorizados
(tensão, corrente e mistos), multifunções e multimateriais, para aplicação em
smart grids.

› Development of passive voltage sensors for medium voltage, which allow
automatic calibration and are embedded in the insulator.

› Development of mixed sensors (voltage and current) active for medium voltage,

which enable the generation of information that can be stored and transmitted
from a distance, through an analog signal input.

› Development of prototypes of new sensorized intelligent insulators (voltage,
current and mixed), multifunction and multimaterial, for application in smart grids.

CLIENTE / Client

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project
ISOSMART
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Substituição de acionamento hidráulico
por acionamento elétrico em máquina
de dobragem e corte de chapa.
Replacement of hydraulic drive by electric drive in
a sheet metal folding and cutting machine.

› Desenvolvimento de viradeira dupla elétrica com rapidez e precisão
otimizadas.

› Implementação de um mecanismo para compensação da folga/raio de
dobragem, em função da espessura da chapa.

› Elaboração de um sistema de sincronismo para a atuação dos aventais de
dobragem.

› Realização de desenhos de fabrico e desenhos de montagem.

› Development of electric double turner with optimized speed and precision.

› Implementation of a mechanism to ensure gap/bending radius compensation,

as function of sheet thickness.

›

CLIENTE / Client

COFINANCIAMENTO / Co-funding

Development of a synchronous mechanism to actuate the bending beams.

› Preparation of manufacturing and assembly drawings.

PROJETO / Project
FEED - Folding Eletric Equipment adapted to Digitalization 4.0
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Equipamento de deposição automática
de cola em palmilhas, com tecnologia que
permite uma produção mais eficaz, económica,
rápida e com menor impacto ambiental.
Equipment for automatic adhesive deposition on insoles,
with technology that enables a more efficient, economic,
and fast production and with lower environmental impact.

› Desenvolvimento e validação de novo equipamento para automatização

de operações manuais de baixo valor acrescentado, na indústria do calçado.

› Otimização do processo de deposição de cola através de tecnologias de

visão artificial e sensorização, o que favorece o controlo e qualidade do
produto final, assim como a rápida adaptação a novas séries de produção.

› Projeto mecânico e de automação, colaboração na construção, teste
e instalação de protótipo.

› Development and validation of a new equipment to automatize manual
operations with low added value, in the footwear industry.

› Optimization of the adhesive deposition process through artificial vision and

sensing technologies, which enhances the control and quality of the final product,
as well as the rapid adaptation to new production series.

› Mechanical design and automation, collaboration in the construction, testing
and installation of the prototype.

CLIENTE / Client

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project

InSoleTech - Insole Automated Deposition Technology
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AERONÁUTICA,
ESPAÇO e DEFESA
Aeronautics, Space & Defense

Desenvolvimento e Fabrico de Novos Materiais
Compósitos e Híbridos
Development and Manufacturing of New Composite
and Hybrid Materials

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Simulação de Processos de Fabrico
Simulation of Manufacturing

Integridade Estrutural
Structural Integrity

Processos de Fabrico para Materiais Compósitos
Manufactoring Processes for Composites

Desenvolvimento de Produto
Product Development

Monitorização Estrutural
Structural Monitoring

Adesivos Estruturais
Structural Adhesives

Prototipagem e Validação Experimental
Prototyping and Experimental Validation

Nano-satélite para estudo da ionosfera, com o
objetivo de melhorar comunicações, previsões
meteorológicas e compreender o impacto do
aquecimento global na atmosfera terrestre.

Nano-satellite for the study of the ionosphere, with the aim of improving
communications, meteorological forecasts and understanding the
impact of global warming on the Earth’s atmosphere.

› Desenvolvimento e teste, em terra, de sistema de sensores de plasma e espectroscopia
de massa para observação da Terra, produzido por fabrico aditivo, e de um novo
nano-satélite impresso em 3D com sistemas de monitorização estrutural integrados.

› Desenvolvimento de sistema de caracterização quantitativa, em tempo real,
da composição da ionosfera usando instrumentação analítica inovadora.

› Aplicação de métodos de otimização topológica e de design, com base em estruturas

compósitas sensorizadas, para reduzir o volume do nano-satélite e aumentar a sua resistência.

› Desenvolvimento de materiais e otimização de métodos de fabrico para impressão 3D de
nano-satélites.

› Development and testing, on earth, of a plasma and mass spectroscopy sensor systems for
Earth observation, produced by additive manufacturing, and of a new 3D printed nano-satellite
with integrated structural monitoring systems.
› Development of a quantitative, real time, characterization system of the composition of

the ionosphere using innovative analytical instrumentation.

› Application of topological and design optimization methods, based on sensorized composite
structures, to reduce the volume of the nano-satellite and increase its resistance.
› Development of materials and manufacturing optimization methods for 3D printing of

nano-satellites.

LÍDER / Leader

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PARCEIROS / Partners

PROJETO / Project
NEWSAT - Advanced additive manufacturing-enabled,
compact, integrated sensor and satellite for
observation of Earth’s upper atmosphere

54 |

Materiais à base de fibra de carbono para
produtos técnicos de elevado valor e alto
desempenho, que requerem baixo peso
e elevada resistência e rigidez.
Carbon fiber-based materials for high-value,
high-performance technical products that require
low weight and high strength and rigidity.

› Modificação da superfície de nanomateriais de carbono para melhorar
a compatibilidade e a interface com as matrizes poliméricas.

› Desenvolvimento de materiais compósitos avançados e multifuncionais,

com melhoria do desempenho mecânico e elétrico através da incorporação
de nanomateriais de carbono.

› Desenvolvimento de compósitos reforçados com fibra de carbono,

exibindo uma excelente resistência à delaminação e propriedades elétricas
melhoradas.

› Surface modification of carbon nanomaterials to improve compatibility

and interface with polymeric matrices.

› Development of advanced and multifunctional composite materials, with
improved mechanical and electrical performance through the incorporation
of carbon nanomaterials.
› Development of carbon fiber reinforced composites, exhibiting excellent

resistance to delamination and improved electrical properties

COORDENADOR / Coordinator

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PARCEIROS / Partners
AERNNOVA ENGINEERING DIVISION SAU; ANTHONY, PATRICK & MURTA-EXPORTACAO
LDA; EUROMOBILITA SRO; FRENI BREMBO Spa; GLOBAL SAFEGUARD LTD; INNOVATION
IN RESEARCH & ENGINEERING SOLUTIONS; INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON; NCC
OPERATIONS LIMITED; OPEN SOURCE MANAGEMENT LIMITED; POLITECNICO DI TORINO;
SWEREA SICOMP AB; THALES SA; THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM; TWI LIMITED;
YUZHNOYE DESIGN OFFICE NAMED AFTER MIKHAIL YANGEL.

Este projeto é financiado pelo Programa de investigação e inovação
Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção
número 685844. / This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 869991.

PROJETO / Project

MODCOMP - Modified cost effective fibre based structures
with improved multi-functionality and performance
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Novo conceito de transporte aéreo urbano
modular, que integra mobilidade horizontal
e vertical, com recurso a tecnologias de
eletrificação das aeronaves e sistemas
autónomos.

New concept of a modular urban air transport, which integrates
horizontal and vertical mobility, using aircraft electrification
technologies and autonomous systems.

› Desenvolvimento de componentes em materiais compósitos para soluções
de propulsão elétrica, recorrendo a supercondutores.

› Desenvolvimento de soluções compósitas para integrar no drone e na cabine,
assim como nos sistemas de acoplamento entre a cabine/drone e cabine/skate.
› Desenvolvimento de baterias estruturais e multifuncionais, capazes de suportar
solicitações e armazenar energia eletroquímica.

› Fabrico de componentes e integração de protótipo de veículo à escala.

› Development of components with composite materials for electric propulsion

solutions, using superconductors.

› Development of composite solutions to integrate in the drone and the cabin,

as well as in the coupling systems between the cabin / drone and cabin / skate.

› Development of structural and multifunctional batteries, capable of withstanding
solicitations and storing electrochemical energy.

› Manufacture of components for integration in the vehicle prototype built to scale.

Imagem ilustrativa do tipo de produto em desenvolvimento. / Illustrative image of the product type under development.
LÍDER / Leader

PARCEIROS / Partners
SETSA; Optimal Structural Solutions; CONTROLAR; Almadesign; TEKEVER II;
CEIIA; ISQ; INESC TEC; IPL; ISEP; PIEP; AEDCP; EMPORDEF; Universidade de
Évora; CODI; FHP; Critical Materials.

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project
FLY.PT - Mobilizar a indústria aeronáutica nacional para a disrupção
no transporte aéreo urbano do futuro
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AUTOMÓVEL E
TRANSPORTES
Automotive & Transports

Desenvolvimento e Fabrico de Novos Materiais
Compósitos e Híbridos / Development and Manufacturing

of New Composite and Hybrid Materials

Análise Dinâmica Multicorpo / Multibody Dynamic Analysis
Mecânica Computacional / Computational Mechanics

Prototipagem e Validação Experimental / Prototyping
and Experimental Validation

Integridade Estrutural / Structural Integrity

Desenvolvimento de Produto / Product Development
Adesivos Estruturais / Structural Adhesives

Monitorização Estrutural / Structural Monitoring
Fundição / Foundry

Conformação Plástica / Metal Forming

Novos Materiais Metálicos / New Metallic Materials

Novas Soluções Estruturais / New Structural Solutions

Processo de fabrico otimizado para produção
de componentes metálicos de elevado
desempenho e adaptado às necessidades
da mobilidade elétrica, com recurso a
ferramentas de monitorização e controlo.
Optimized manufacturing process for the production of
high-performance metal components and adapted to the needs
of electric mobility, using monitoring and control tools.

› Otimização de processo de fabrico e de projeto de moldes para ligas

convencionais secundárias, de primeira fusão e ligas de nova geração, e definição
dos ciclos térmicos de homogeneização e envelhecimento artificial destas ligas.

› Projeto de sistema de vácuo para moldes de injeção, recorrendo a simulação
numérica.

› Seleção e integração de sensores (pressão, temperatura, vácuo, etc.) em diferentes
zonas do molde, para controlo de processo, validação de simulações numéricas e
associação aos níveis de defeitos presentes nos componentes.

› Optimization of the manufacturing process and mold design for conventional
secondary alloys, of first fusion and new generation alloys, and definition of the
thermal cycles of homogenization and artificial aging of these alloys.
› Design of a vacuum system for injection molds, using numerical simulation.
› Selection and integration of sensors (pressure, temperature, vacuum, etc.)

in different areas of the mold, for process control, validation of numerical simulations
and association with defect levels present in the components.

CLIENTE / Client

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project
SMARTINJECT - Desenvolvimento de Peças de Elevado Desempenho Injetadas em Ligas de Alumínio
58 |

Novos métodos para melhorar a resistência
de componentes automóveis ao impacto,
através da união de materiais compósitos
com adesivos estruturais.
New methods to improve the resistance of automotive
components to impact, by joining composite materials
with structural adhesives.

› Utilização de uma resina de elevada tenacidade para revestir o compósito
e aumentar a sua capacidade de suportar cargas elevadas sem perder a
coesão.

› Desenvolvimento de uma configuração otimizada de ligação, de modo

a evitar a delaminação causada pelos adesivos estruturais nos compósitos.

› Estudo e ensaio de adesivos e compósitos sob várias condições térmicas,
com vista à previsão do comportamento dos materiais, particularmente
em temperaturas extremas.

› Use of a high tenacity resin to coat the composite and increase its capacity to
withstand high loads without losing cohesion.
› Development of an optimized connection configuration, in order to avoid

CONSÓRCIO / Consortium

COFINANCIAMENTO / Co-funding

delamination caused by structural adhesives in composites.

› Study and testing of adhesives and composites under various thermal
conditions, aiming to predict the behavior of materials, particularly at extreme
temperatures.

PROJETO / Project
IMPACTBONDDESIGN - Design methodology for impact resistant bonded multi-material automotive structures
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Processo de fabrico de peças fundidas
de elevado desempenho por cera perdida,
para possibilitar a criação de novos produtos
em ligas metálicas não convencionais
a preço competitivo.
Manufacturing process for high performance casted parts
through investment casting, to enable the creation of new
products in unconventional metal alloys at a competitive price.

› Implementação de metodologias inteligentes para otimizar a produção
de árvores em cera.

› Desenvolvimento do processo de fabrico de carapaças cerâmicas.
› Otimização do processo de fusão e vazamento de ligas especiais ou não
convencionais.

› Desenvolvimento de metodologias de reparação de peças por soldadura laser.
› Implementação de tecnologias enquadradas na indústria 4.0 no processo
produtivo.

› Implementation of intelligent methodologies to optimize the production
of wax trees.

› Development of the ceramic shell manufacturing process.
› Optimization of the melting and casting process of special or unconventional alloys.
› Development of methodologies for repairing parts through laser welding.
› Implementation of industry 4.0 technologies in the production process.

CLIENTE / Client

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project
HIPERCAST - Desenvolvimento do processo de cera perdida para a fundição de peças de elevado desempenho
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ENERGIAS
RENOVÁVEIS
Renewable Energy
Combustão
Combustion

Avaliação de Recurso Energético
Energy Resource Assessment

Suficiência Energética
Energy Sufficiency

Termodinâmica
Thermodynamics

Máquinas Térmicas
Thermo Machines

Transferência de Calor
Heat Transfer

Materiais de Mudança de Fase
Phase Changing Materials

Energia Eólica
Wind energy

Bioenergia
Bioenergy

Plataforma dedicada ao desenvolvimento
de comunidades de energia renovável na Europa,
com vista a um sistema energético mais
sustentável e centrado no cidadão.
Platform dedicated to the development of renewable energy
communities in Europe, aiming to create a more sustainable
and citizen-centered energy system.

› Análise do potencial para o estabelecimento de comunidades de energia

renovável e dos fatores legais, políticos, sociais e económicos que potenciam a
sua implementação em larga-escala de comunidades de energia renovável em
Portugal.

› Desenho de novos modelos de negócio que facilitem a criação destas

comunidades, e um plano de ação que promova a sua implementação na região
Norte do país.

› Apoio na definição de políticas e de um quadro regulatório mais eficazes, na

disseminação de informação, e na capacitação de atores locais, como municípios
e autarquias, parques empresariais ou aglomerados industriais, entre outros.

COORDENADOR / Coordinator

› Analysis of the potential for the establishment of renewable energy communities
and the legal, political, social and economic factors that enhance their large-scale
implementation.

› New business models that facilitate the creation of these communities, and of an
action plan that promotes their implementation in the North of the country.

› Support in the definition of more effective policies and regulatory framework, in
the dissemination of information, and in the training of local stakeholders, such as
municipalities and autarchies, business centres or industrial clusters, among others.

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PARCEIROS / Partners

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.; BECKER
BUTTNER HELD PARTNERSCHAFT; RESCOOP EU ASBL; AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE; ECOAZIONI SNC ARCHITETTI BASTIANI M. E VENERUCCI
V.; FIZIKALAS ENERGETIKAS INSTITUTS; VIDES INVESTICIJU FONDS SIA;
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN; CICERO SENTER KLIMAFORSKNING
STIFTELSE; NORGES VASSDRAGS-OG ENERGIDIREKTORAT; KRAJOWA AGENCJA
POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA; ECORYS ESPANA SL; ASOCIACION
CANARIA DE ENERGIAS RENOVABLES, ACER; ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT
GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH).

Este projeto é financiado pelo Programa de investigação e inovação Horizonte
2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção número 953040.
/ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 953040.

PROJETO / Project

COME RES - Community Energy for the uptake
of RES in the electricity sector. Connecting
long-term visions with short-term actions.
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Aplicação para smartphones orientada
para otimizar o consumo energético
e garantir a qualidade do ambiente
interior em contexto doméstico.
Smartphone application aimed at optimizing energy
consumption and ensuring the quality of the indoor
environment in a domestic context.

› Coordenação de estudo piloto para avaliar o potencial de estratégias

comportamentais na melhoria da eficiência energética em Portugal, com
recurso a aplicação móvel (app).

› Definição de recomendações de otimização energética, com base nos níveis

de consumo medidos por contadores de eletricidade e gás natural inteligentes,
e sensores de baixo custo que monitorizam a qualidade do ambiente interior.

› Apoio no desenho de políticas públicas e na formulação de recomendações
específicas, que promovam a poupança energética e a qualidade ambiental
doméstica.

› Coordination of a pilot study to assess the potential of behavioral strategies to
improve energy efficiency in Portugal, using a mobile application (app).

Imagem ilustrativa do tipo de aplicação em desenvolvimento. / Illustrative image of the application type under development.

COORDENADOR / Coordinator

DOMX IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA; ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND
BUSINESS - RESEARCH CENTER; FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.; ZELENA ENERGETSKA ZADRUGA ZA USLUGE;
MVV ENERGIE AG; INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM; SPRINGSTOF; ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA ONLUS.

› Definition of energy optimization recommendations, based on consumption

levels measured by electricity and natural gas smart meters, and low-cost sensors
that monitor the quality of the indoor environment.

› Support in the layout of public policies and devising of specific recommendations,
which promote energy savings and domestic environmental quality.

PARCEIROS / Partners

COFINANCIAMENTO / Co-funding

Este projeto é financiado pelo Programa de investigação e inovação Horizonte
2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção número 957012.
/ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 957012.

PROJETO / Project

NUDGE - NUDging consumers towards enerGy
Efficiency through behavioral science
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ECONOMIA
DO MAR
Sea Economy
Projeto Mecânico
Mechanical Design

Avaliação de Recurso Energético
Energy Resource Assessment

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

Sistema de conversão de energia das ondas
(WEC) à base de nanogeradores para autonomia
energética, integrado em bóias oceânicas
e outras estruturas flutuantes.
Wave energy converter (WEC) based on nano-generators,
for electric self-sufficiency, to be integrated onto marine
buoys and other floating structures.

› Integração de nanogeradores triboelétricos em boias de sinalização.

› Otimização do desempenho de nanogerador triboeléctrico para aplicações
marítimas, usando análise hidrodinâmica.

› Realização de testes com modelos à escala em tanque de ondas, simulando
diferentes condições oceânicas, representativas dos ambientes costeiros
portugueses.

› Integration of

triboelectric nanogenerators in signalling buoys.

› Performance optimization of triboelectric nanogenerator for marine applications,

LÍDER / Leader

PARCEIRO / Partner

using hydrodynamic analysis.

› Lab testing with scaled models in wave basin, simulating different oceanic

conditions, representative of Portuguese coastal environments.

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project
I.NANO.WEC - Innovative nano-technology for Wave Energy
Conversion
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SAÚDE
E DESPORTO
Health & Sports
Biomecânica
Biomechanics

Mecânica Computacional
Computacional Mechanics

Comportamento Mecânico dos Biotecidos
Mechanical Behaviour of Bio-tissues

Instrumentação e Monitorização
Instrumentation and Monitoring

Processamento de Imagem
Image Processing

Projeto Mecânico
Mechanical design

Caiaque inteligente e personalizável de
acordo com as especificidades do canoísta,
para otimização do desempenho do conjunto
caiaque/atleta.

Intelligent kayak, customizable according to the canoeist’s
characteristics, to optimize the performance of the kayak/athlete
ensemble.

› Desenvolvimento de sistemas de avaliação de caiaques, caracterizando
as suas propriedades mecânicas e hidrodinâmicas.

› Desenvolvimento de mecanismo de lastro para a otimização do caiaque,
distribuindo massa em locais específicos ao longo do seu comprimento,
e possibilitando a alteração das propriedades mecânicas conforme
preferência e objetivos dos atletas.

› Desenvolvimento de sensor para monitorização, em tempo real,
do desempenho do atleta e da embarcação.

› Development of kayak evaluation systems, characterizing their mechanical
and hydrodynamic properties.
› Development of a ballast mechanism for the optimization of the kayak,

distributing mass in specific places along its length, and allowing the alteration of
the mechanical properties according to the athletes’ preferences and objectives.

› Development of a sensor to monitor, in real time, the athlete’s and vessel’s
performance.

CLIENTE / Client

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project

CIC - Caiaque Inteligente Customizável / Caiaque Inteligente Customizável
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Estudo biomecânico da cavidade pélvica
feminina, para análise e validação do
comportamento de implante usado para
tratar doenças do sistema urinário.

Biomechanical study of the female pelvic cavity, for analysis
and validation of implant behaviour used to treat diseases
of the urinary system.

› Definição de modelos geométricos para simulação mecânica na cavidade
pélvica.

› Definição das propriedades mecânicas das estruturas biológicas e do
implante, para respetiva integração em modelo computacional.

› Desenvolvimento e implementação de simulações numéricas.

› Elaboração de estudo com identificação de pontos de melhoria para
o desenvolvimento de novos implantes.

› Definition of geometric models for mechanical simulation in the pelvic cavity.
› Definition of the mechanical properties of biological structures and the

implant, for their integration in a computational model.

› Development and implementation of numerical simulations.
› Preparation of a study with the identification of points for improvement for

the development of new implants.

CLIENTE / Client

PROJETO / Project

PELVIC CAVITY MODELLING
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Equipamento para dosear a quantidade de
sal recomendada pela Organização Mundial
de Saúde para confecionar refeições, destinado
à implementação em cantinas escolares.
Equipment that doses the amount of salt recommended
by the World Health Organization for making meals, intended
for implementation in school canteens.

› Materialização dos conceitos de design do Salt-Control C, focados no setor
do catering.
› Desenvolvimento do software de controlo e backoffice.

› Conceção, projeto e prototipagem do equipamento, com recurso a fabrico aditivo.
› Teste do equipamento em ambiente real.

› Materialization of the design concepts of Salt-Control C, focused on the catering
sector.

› Development of control and backoffice software.

› Conception, design and prototyping the equipment, using additive manufacturing.
› Test of the equipment in a real environment.

PARCEIRO / Partner

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project
IMC SALT - Desenvolvimento de equipamento inovador para Monitorizar e Controlar a adição de SAL
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A confiança e o reconhecimento

dos nossos clientes e parceiros comprovam
o nosso capital de experiência.
The trust and recognition

of those who choose to work with us
demonstrate our experience capital.

1986 2021

4.

Serviços
Services
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Atividade de Serviços
Services Activity

De destacar o crescimento de 76% no segmento
de Formação Avançada, face ao ano anterior.

Despite the pandemic that negatively affected
economic activity in 2020, the turnover of the
Services area kept around that achieved in 2019.
Attention should be drawn to the 76% growth
in the Advanced Training segment, compared to
the previous year.

565

67

2,3M€

Clientes

Volume Negócios

Customers

Consultores e Técnicos
Especializados

Turnover

Consultants and Specialised
Technicians

Prestação de Serviços | Volume de Negócios

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

Apesar da pandemia que marcou negativamente
a atividade económica em 2020, o volume de
negócios da área de Serviços manteve-se próximo
dos valores registados em 2019.

2,5

Services |

Turnover

2,0
1,5

Serviços Laboratoriais
Laboratory Services

1,0

Formação Avançada
Advanced Training

0,5
0

2016

2017

2018

2019

2020

Consultoria
Consulting
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Destaques
Highlights
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CONSULTORIA
Consulting
Energia Eólica
Wind Energy

Previsão de Energia Renovável
Renewable Energy Forecast

Energia, Sustentabilidade
e Economia Circular

Energy, Sustainability and Circular Economy

Perícias Científicas

Scientific Investigations

Gestão e Engenharia Industrial

Industrial Engineering and Management

Tecnologias de Produção
Manufacturing Technologies

Estudos na Área Ambiental
Environmental Studies

Energia Eólica
Wind Energy

502

Estações Meteorológicas / Weather Stations

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

› Active Weather Stations under INEGI’s responsibility, half of which

30GW
are abroad.

Polónia
Poland

Hungria
Hungary

Itália
Italy

Sérvia
Serbia

França
France

Estados Unidos da América
United States of America

Bulgária
Bulgaria

Espanha
Spain

Turquia
Turkey

Portugal

México
Mexico

Arábia Saudita
Saudi Arabia
Irão
Iran

China

Albânia
Albania
Brasil
Brazil

Angola

África do Sul
South Africa

Projetos de Parques Eólicos / Wind Farm Projects

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

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

2,5GW

Potência Eólica / Wind Power

› Avaliação do desempenho de 2,5 GW de Potência Eólica em operação.
› Performance evaluation of 2,5 GW Wind Power in operation.
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306

Previsão de Energia Renovável
Renewable Energy Forecast

Instalações
Renováveis Previstas

Desenvolvimento de um modelo de previsão
da geração de energia eólica de longo prazo, para
otimizar a participação em regime de mercado.

Renewable Installations

13,6 GW

Development of a long-term wind power generation forecasting
model to optimize the participation in the electricity market.

Potência Prevista

› Análise do funcionamento do Mercado Livre - Brasil.
› Especificação do sistema de acordo com o levantamento dos requisitos

Power Predicted

efetuado juntamento com o cliente.

3GW

› Desenvolvimento e operacionalização de um sistema de previsão
meteorológica de longo prazo.

› Desenvolvimento de algoritmos de previsão da geração de energia eólica
de longo prazo.

› Operacionalização do sistema de previsão da geração de energia numa

Potência Renovável
Prevista no estrangeiro

base diária.

Renewable Power
Predicted abroad

› Analysis of the Electricity Market operation - Brazil.
› System specification, according to the requirement survey carried out together
with the client.

› Development and operation of a long-term weather forecasting system.
› Development of long-term wind power generation forecasting algorithms.
› Operationalization of the power generation forecasting system on a daily basis.

CLIENTE / Client

PARCEIRO / Partner
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Energia, Sustentabilidade e Economia Circular
Energy, Sustainability and Circular Economy

Estudo da viabilidade técnica da descarbonização na
rede de distribuição de gás natural, através da injeção
de hidrogénio verde.
Study of the technical feasibility of decarbonization in the natural gas
distribution network, through the injection of green hydrogen.

› Avaliação do impacto derivado da injeção gradual de hidrogénio nas redes metálicas
de distribuição e abastecimento, bem como nos ativos de média pressão, incluindo
todos os componentes.

› Avaliação do impacto no funcionamento dos equipamentos de consumo de gás natural.
› Análise do risco de fugas, alterações da velocidade de chama, problemas como
a odorização do gás e coloração da chama, bem como a perda de resistência e
consequente deterioração da rede.

› Definição de requisitos e normas para garantir a operacionalização ao longo da rede,
em condições de eficiência e segurança, até ao consumidor final.

› Assessment of the impact from the gradual injection of hydrogen into metallic distribution
and supply networks, as well as medium pressure assets, including all components.
› Assessment of the impact on the operation of natural gas consumption equipment.
› Analysis of the risk of leakage, changes in flame speed, problems such as gas odorization

and flame color, as well as loss of resistance and consequent deterioration of the network.

CLIENTE / Client

› Definition of requirements and standards to guarantee operation throughout the network,
in conditions of efficiency and safety, up to the final consumer.
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Perícias Científicas
Scientific Investigations

Reconstituição científica de acidente de viação grave
com veículo pesado de passageiros, para avaliação
da influência das condições da via na ocorrência.
Scientific reconstruction of a serious traffic accident with a heavy
passenger vehicle, to assess the influence of the road conditions
on the occurrence.

› Monitorização de ensaios de estrada, investigando a influência da geometria
e sinalização da via no comportamento do condutor durante o acidente.

› Instrumentação da estrutura do autocarro para monitorizar as acelerações e

trajetórias, quer do veículo, quer do condutor, para várias velocidades de passagem.

› Simulação computacional do acidente, com vista à análise do comportamento
do autocarro.

› Road tests monitoring, investigating the influence of road geometry and signaling
on the driver’s behavior during the accident.

› Instrumentation of the bus structure to monitor the accelerations and trajectories
of both the vehicle and the driver for several speeds.

CLIENTE / Client

› Computer simulation of the accident, to analyze the behavior of the bus.
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Gestão e Engenharia Industrial
Industrial Engineering and Management

Reestruturação de metodologia de planeamento
da produção e dos processos operacionais,
com o propósito de alcançar melhorias nos
níveis de serviço a cliente e na rentabilidade.

Restructuring of production planning methodology and operational
processes, in order to achieve improvements in customer service
levels and profitability.

› Identificação de pontos de melhoria dos níveis de serviço ao cliente.
› Otimização do planeamento da produção e gestão de stocks.

› Especificação de requisitos do sistema de informação de suporte aos processos
operacionais.

› Mapeamento de oportunidades de automatização para os registos operacionais.

› Identification of improvement areas in customer service levels.
› Production planning and stock management optimization.

› Specification of requirements for the support information system to operational
processes.

CLIENTE / Client

› Automation opportunities for operational records mapping.
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SERVIÇOS
LABORATORIAIS
Laboratory Services
Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration

Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality

Fumo e Fogo

Smoke and Fire

Caracterização Ambiental

Environmental Characterisation

Tribologia e Manutenção Industrial
Tribology and Industrial Maintenance

Aerodinâmica e Calibração

Qualidade do Ar Interior

Desenvolvimento de novo ensaio para medição
de perda de carga em filtros.

Inclusão de novos ensaios na oferta,
designadamente:

Aerodynamics and Calibration

Indoor Air Quality

Development of a new test for measuring pressure loss in filters.

Inclusion of new tests in the offer, namely:

› Adaptação do túnel de vento em conformidade com os requisitos da norma

› Análises de aldeídos e cetonas de baixa massa molecular em

› Avaliação experimental de perda de carga de filtros de ar com características

› Determinação de bifenilos policlorados (PCBs), substâncias

› Adaptation of the wind tunnel in accordance with the requirements of NP EN

› Analysis of aldehydes and low molecular weight ketones in automotive

› Experimental assessment of pressure loss of air filters with specific features,

› Determination of polychlorinated biphenyls (PCBs), polluting substances

NP EN ISO 16890-2, para a medição da resistência ao deslocamento de ar;

específicas, que permite dimensionar a instalação para um funcionamento
otimizado.

ISO 16890-2, for the measurement of air resistance displacement;
which enables to size the installation for an optimized operation.

produtos do setor automóvel, de acordo com a norma GMW 15635.
poluentes que podem surgir em tintas, polímeros, selantes ou outros
produtos com pigmentos de cor.

products, according to GMW 15635.

that can appear in paints, polymers, sealants or other products with color
pigments.

81 |

Fumo e Fogo

Caracterização Ambiental

Crescimento de 30% da atividade de ensaios
de reação ao fogo no mercado internacional.

Extensão da acreditação reconhecida pelo
Instituto Português de Acreditação para
a realização dos seguintes ensaios:

Smoke and Fire

Growth of 30% in the reaction to fire tests activity
in the international market.

› Caracterização de materiais para a indústria automóvel na Polónia.
› Realização de ensaios de diversos tipos para a indústria de tintas
em Espanha.

› Characterisation of materials for the automotive industry in Poland.
› Carrying out several types of tests for the paint industry in Spain.

Environmental Characterisation

Extension of the accreditation recognized by the Portuguese
Institute of Accreditation to carry out the following tests:

› Calibração de sistemas automáticos de medição. Ensaio de verificação
anual (AST).

› Calibração e validação de sistemas de medição automáticos (AMS),
segundo o nível de garantia QAL2.

› Calibration of automatic measurement systems. Annual verification test (AST).
› Calibration and validation of automatic measurement systems (AMS),
according to the QAL2 level of assurance.
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FORMAÇÃO
AVANÇADA
Advanced Training
Formação Aberta
Open Training

Formação à Medida
Customised Training

Formação Avançada
Advanced Training

Lançamento e realização de dois novos programas de formação
que respondem às necessidades de desenvolvimento de
competências nas áreas “green” e digital na indústria.

Feedback dos participantes (escala de 1 a 5)
Feedback from participants (scale from 1 to 5)

4,5
4,4

Formação relevante e útil
Relevant and useful training

Qualidade global da formação
Overall quality of training

Launching and implementation of two new training programs that respond
to the needs for skills development in the “green” and digital areas in industry.
Programa Avançado em Indústria 4.0 em parceria com o INESC TEC

› Programa diferenciador no mercado, que reúne respostas tecnológicas para enfrentar a chamada

Programa de Tecnologias e Economia do Hidrogénio

4ª revolução industrial, fornecendo metodologias e ferramentas para apoiar as empresas na
implementação da indústria 4.0.

› Programa enquadrado no combate às alterações climáticas,
na transição energética, nos investimentos na área do hidrogénio
e na necessidade de formar profissionais nesta área.

Advanced Program in Industry 4.0 in partnership with INESC TEC

Hydrogen Technologies and Economics Program

› Desenhado numa abordagem hands-on, promove o contacto com especialistas de referência da
academia e da indústria, explorando o impacto e o potencial que as novas tecnologias poderão
ter em diferentes tipos de negócio, conhecendo e analisando casos de estudo, casos reais e
beneficiando da troca de experiências entre participantes.

› Distinctive program in the market, which brings together technological responses to face the so-called
4th industrial revolution, providing methodologies and tools to support companies in the implementation
of industry 4.0.

› Designed with a hands-on approach, it promotes contact with leading experts from academia and industry,
exploring the impact and potential that new technologies may have in different types of business, knowing
and analyzing case studies, real cases and taking advantage of exchange of experiences among participants.

› Inclui enquadramento estratégico e regulatório, oportunidades
e desafios tecnológicos, assim como a economia do hidrogénio.

› Focused on the fight against climate change, energy transition,
investments in the hydrogen area and the need to train
professionals in this area.

› It includes strategic and regulatory framework, technological
opportunities and challenges, as well as the hydrogen economy.
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O compromisso para com o desenvolvimento
industrial e económico está presente

na nossa cultura, estratégia e atividades.
The commitment to industrial and economic
development is present in

our culture, strategy and activities.

1986 2021

5.

Informação Institucional
Institutional Information
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Natureza
Nature

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

A Research and Technology Organisation (RTO) focused on research and technology-based innovation
activities, technology transfer, consulting and technological services, oriented to the development of
industry and economy in general. A non-profit, private and recognised as a public utility entity.

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 at converting knowledge into value and to confirm our strong institutional identity
as a technological partner for companies.
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Responsabilidade
Responsibility

Trabalhar com rigor, profissionalismo e
seriedade, cumprindo compromissos e
adotando elevados padrões éticos.

To work with rigour, professionalism and
integrity, always meeting the commitments
and adopting high ethical standards.

Valores
Values

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.

Passion for Innovation

Procurar incessantemente soluções
criativas que acrescentem valor

Cooperação
Cooperation

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

To have the humility to learn, to share,
to work as a team and to establish
collaborative partnerships, always
communicating effectively.

Paixão pela inovação

Constantly search for creative
solutions that add value.

Ambição
Ambition

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

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

Mesa da Assembleia Geral
General Assembly

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

Engenheiro António Manuel Lobo Gonçalves

EDP Renováveis (1º Secretário - 1st Secretary)

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

Conselho Fiscal
Supervisory Board

Engenheiro Francisco Manuel Grade Barbeira
BPI (Presidente - President)

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

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

Conselho de Administração
Board of Directors

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

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

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

Engenheiro Jorge Vasco Cerqueira Pinto
CAETANOBUS (Vogal - Member)

Sr. Manuel Machado Pinto Brasil

PINTO BRASIL RENOVÁVEIS (Vogal - Member)
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Associados

51,64%

Associates

Fundo Associativo
Privado
Associative Fund
Private Domain

A Assembleia Geral conta com uma representação
equilibrada de todos os stakeholders relevantes,
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.

99

33,98%
17,66%
5,83%

Associative Fund
Public Domain

Associates

Associados Fundadores

Associados Honorários

Empresas Privadas

Universidade do Porto

Engenheiro Albertino Santana

Corporate and Professional Associations

APGEI

Dr. Jorge Sampaio

Private Companies

Associações Empresariais e Profissionais
Entidades Públicas
Public Entities

48,36%

Fundo Associativo
Público

Founding Associates

Associados

42,53%

ADEMEC
AIMMAP

Honorary Associates

Professor Doutor Luís Valente de Oliveira
Professor Doutor Rui Guimarães

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 principais de especialização
da atividade: Investigação e Desenvolvimento, Inovação e Transferência
de Tecnologia, e Consultoria e Serviços.
Os três pilares funcionam de forma articulada para dar resposta aos
desafios científicos e tecnológicos que estão na base da sustentabilidade
e competitividade das empresas, da economia e da sociedade, conjugando
capacidade para produzir conhecimento científico e tecnológico, engenharia
avançada para a concretização de soluções tecnológicas, gestão de projetos
e inovação, e capacidades de teste e experimentação.

The organisational structure is based on three main pillars of activity
specialization: Research and Development, Innovation and Technology Transfer,
and Consulting and Services.
The three pillars work together to respond to the scientific and technological
challenges which form the basis of the sustainability and competitiveness of
companies, economy, and society, combining the capacity to produce scientific
and technological knowledge, advanced engineering for technological solutions,
project management, and innovation, and testing and experimentation
capabilities.
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ASSEMBLEIA GERAL
General Meeting

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO CIENTÍFICO
Scientific Council

Board of Directors

CONSELHO FISCAL
Supervisory Board

CONSELHO ESTRATÉGICO

COMISSÃO EXECUTIVA

Strategic Council

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 Communication

Gestão de Projetos / Project Management Office

Serviços Administrativos e Financeiros / Administrative and Financial Services

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Research and Development

Unidade de Investigação / Research Unit

INEGI - LAETA

Materiais & Processos de Fabrico
Materials & Manufacturing Processes

Estruturas & Sistemas Mecânicos
Structures & Mechanical Systems

Energia, Ambiente & Sustentabilidade
Energy, Environment & Sustenability

Sistemas & Controlo Inteligentes
Intelligent Systems & Control

Biomecânica
Biomechanics

Energia
Energy

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

Laboratório de Análise de Lubrificantes
Lubricant Analysis Laboratory

Processos Avançados de Ligação
Advanced Joining Processes

Biomecânica e Saúde
Biomechanics and Health

Projetos Integrados / Integrated Projects

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

CONSULTORIA E SERVIÇOS

Materiais e Estruturas Compósitas

Energia Eólica

Innovation and Technology Transfer

Composite Materials and Structures

Desenvolvimento de Produto e Sistemas
Product and System Development

Tecnologias Avançadas de Fabrico
Advanced Manufacturing Technologies

Ótica e Mecânica Experimental
Optics and Experimental Mechanics

Tecnologias para o Mar
Sea-related Technologies

Consulting and Services

Wind Energy

Laboratório de Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration Laboratory

PREWIND
Ambiente e Fogo

Environment and Fire

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
Advanced Training
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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

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

Ferramentas de Engenharia
Engineering Tools

Modelização de Sólidos e Superfícies Avançadas
Modelling of Solids and Advanced Surfaces
Simulação de Escoamentos Atmosféricos
Simulation of Atmospheric Flows

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

Simulação Estrutural Linear e Não Linear
Linear and Non-linear Structural Simulation
Sistema de Informação Geográfica
Geographical Information Systems
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Fábricas Experimentais
Experimental Factories
Fabrico Aditivo
Additive Manufacturing

Maquinagem CNC por Arranque de Apara
CNC Machining
Processos Avançados de Fundição
Advanced Casting Processes

Produção de Materiais Compósitos
Production of Composite Materials

Trabalho de Metais por Corte e Conformação
Metal Forming
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Infraestruturas Técnicas
Technical Infrastructure
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Setores
Sectors

Indústria

Bens de Equipamento

Industry

Capital Goods

Aeronáutica, Espaço e Defesa
Aeronautics, Space and Defence

Automóvel e Transportes
Automotive and Transports
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Infraestruturas
Civil Infrastructures

Economia do Mar
Sea Economy

Energias Renováveis
Renewable Energies

Saúde e Desporto
Health and Sports

98 |

Participação em Instituições e Redes Colaborativas
Collaborative Networks

Internacionais

Nacionais

Instituições / Institutions

Instituições / Institutions

EARTO - European Association of Research and Technology Organisations

AdEPorto - Energy Agency of Porto

International

EARPA - European Automotive Research Partners Association

EFFRA - European Factories of the Future Research Association

EIT Manufacturing - European Institute of Innovation & Technology (EIT)
on Manufacturing

EIT RawMaterials - European Institute of Innovation & Technology (EIT)

National

AdEPorto - Agência de Energia do Porto
ALER - Associação Lusófona de Energias Renováveis
ALER - Portuguese Association of Renewable Energies

APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

APGEI - Portuguese Association of Industrial Engineering and Management

on Raw Materials

APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis

EICF - European Investment Casters’ Federation

CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica

ESIS - European Structural Integrity Society

Redes de Cooperação / Cooperation Networks
CLEAN SKY 2

COST - European Cooperation in Science and Technology
EASN - European Aeronautics Science Network
European Raw Materials Alliance (ERMA)

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)
MIT PORTUGAL

APREN - Portuguese Association of Renewable Energies

CATIM - Technological Support Centre for the Metalworking Industry

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

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

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

Sociedade Portuguesa da Integridade Estrutural
Portuguese Society of Structural Integrity
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Nacionais
National
Clusters

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

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

Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar
Fórum Oceano - Association of Maritime Economy

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

MOBINOV - Associação do Cluster Automóvel
MOBINOV - Automotive Cluster Association

PFP - Plataforma Ferroviária Portuguesa
PFP - Portuguese Rail Platform

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

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

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

Têxtil: Tecnologia e Moda

Textile: Technology And Fashion
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Spin-offs
OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.

NEGÓCIO: Informática, Investigação Operacional, Sistemas de Informação

BUSINESS: Information Technology, Operational Research, Information Systems

HPS (Portugal) - High Performance Structures, Gestão e Engenharia, Lda.
NEGÓCIO: Soluções Estruturais para Aplicações Aeroespaciais

BUSINESS: Structural Solutions for Aerospace Applications

PETsys - Medical PET Imaging Systems, S.A.

NEGÓCIO: Sistemas de Diagnóstico por Emissão de Positrões

BUSINESS: Diagnostic systems by positron emission
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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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Somos norteados por princípios de transparência
e uma relação de confiança com todos
os nossos stakeholders.

We are guided by principles of transparency

and a relationship of trust with all our stakeholders.

1986 2021

6.

Contas

Financial Figures
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Contas - Versão Executiva
Financial Figures - Short Version

Dos valores inscritos nas Contas merecem destaque os seguintes
números:

• O Ativo Total Líquido apresenta o valor de 16 527 755,30 Euros
superior ao valor de 2019 que foi de 14 821 390,18 Euros.

• O Passivo ficou nos 6 243 635,96 Euros superior ao valor de 2019
que foi de 5 051 358,88 Euros.

• O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 259 715,77 Euros,
inferior ao valor de 637 540,54 Euros obtido em 2019. O exercício

de 2019 inclui uma mais-valia de 208 167,84 Euros correspondente
à alienação de parte das antigas instalações do INEGI. Sem mais

Of the amounts recorded in the accounts one should note the

following:

• The Total Net Assets reached the amount of 16 527 755,30 Euros

higher than the 2019’s value of 14 821 390,18 Euros.

• Liabilities were 6 243 635,96 Euros higher than the value of 2019

which was 5 051 358,88 Euros.

• The net result for the period was 259 715,77 Euros, lower than the

2019’s value of 637 540,54 Euros. The value of 2019 includes a capital

gain of 208 167,84 Euros corresponding to the sale of part of the old

INEGI’s headquarters. Without the capital gains the results of 2019

valias os resultados de 2019 foram de 429 372,70 euros.

were 429 372,70 Euros.

Os gráficos seguintes mostram a evolução das principais rubricas da

The following charts show the evolution of the main items of the Loss

conta de exploração e do balanço nos últimos 5 anos.

and Profit Account and the Balance Sheet for the last 5 years.
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Total de Rendimentos

Volume de Negócios por Tipo de Rendimento
Turnover per Type of Income

12,0

12,0

10,0

10,0

8,0

8,0

6,0

Outros rendimentos
Other Income

4,0

Volume de negócios
Turnover

2,0
0,0

2016

2017

2018

2019

6,0
4,0
2,0
0,0

2020

5,2
3,8

4,2

5,0

4,9
Contratos com Empresas
Contracts with Companies
Financiamentos I&I
R&I Grants

3,3

4,1

4,9

5,9

5,4

2016

2017

2018

2019

2020

Gastos

Expenses

Total de Gastos
Total Expenses

7,0

12,0

6,0

11,0
10,0
EUROS x 106

9,0
8,0

EUROS x 106

EUROS x 106

EUROS x 106

Total Income

7,0
6,0
5,0

5,0
4,0

2,0

2,0

1,0

0,0

0,0

1,0

2016

2017

2018

2019

2020

Fornecimento e serviços externos
Supplies and external services

3,0

4,0
3,0

Gastos com pessoal
Personnel expenses

Depreciação e Imparidades
Depreciation and impairments
Juros e gastos similares
Interest and similar expenses
Outros gastos e perdas
Other expenses

2016

2017

2018

2019

2020
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Ativo
12,0

Fluxo de Caixa
Cash Flow

10,0

1,40

8,0
EUROS x 106

1,20

0,80

6,0

0,60

0,0

0,40
0,20

-0,20

Ativo Não Corrente
Non Current Assets

4,0

Ativo Corrente
Current Assets

2,0

2016

2017

2018

2019

2020

Fundo Patrimonial + Passivo
2016

2017

2018

2019

2020

12,0

Net Worth + Liabilities

11,0
10,0

-0,40

9,0

Resultado Líquido
Net Profit

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

Cash Flow sem Mais Valias
Cash Flow without capital gains

8,0
EUROS x 106

EUROS x 106

1,00

0,00

Assets

7,0

Fundo Patrimonial
Net Worth

6,0

Passivo Não Corrente
Non Current Liabilities

5,0
4,0

Passivo Corrente
Current Liabilities

3,0
2,0
1,0
0,0

2016

2017

2018

2019

2020
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Proposta de aplicação de Resultados
Proposal for the appropriation of Results

Propõe-se a manutenção na conta de Resultados Transitados a totalidade do
Resultado Líquido do Exercício de 2020 no valor de 259 715,77 Euros.

It is proposed do maintain in Retained Earnings account all of the net income

of 2020 in the total amount of 259 715,77 Euros.
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Associados
Associates

Associados Fundadores / Founding Associates

1 UNIVERSIDADE DO PORTO

2 ADEMEC - Associação dos Antigos Alunos do Departamento de Engenharia Mecânica
3 APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

4 AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal

Associados Efetivos / Effective Associates

%

42,53%
13,21%
2,04%
1,93%

%

5 Sonae Indústria - Consultadoria e Gestão, S.A.

6,05%

7 PARUPs, S.A.

2,75%

6 EDP Renováveis Portugal, S.A.

8 Amtrol-Alfa - Metalomecânica, S.A.

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

10 Banco BPI, S.A.

11 Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
12 Sakthi Portugal, S.A.

13 SOCITREL - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A.
14 EDF EN Portugal Unipessoal, Lda.
15 Bosch Termotecnologia, S.A.

16 MEDLOG - Investimentos e Participações SGPS, S.A.
17 Câmara Municipal do Porto

18 FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.

19 Cifial - Centro Indústria de Ferragens, S.A.

20 FAMO - Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda.
21 Toyota Caetano Portugal, S.A.
22 Zollern & Comandita

23 CABELTE - Cabos Elétricos e Telefónicos, S.A.
24 EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.

25 ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

26 CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.

27 CITEVE - Centro Técnológico do Têxtil e do Vestuário
28 IAPMEI

29 SILAMPOS - Sociedade Industrial de Louça Metálica Campos, S.A.
30 ALSTOM Portugal, S.A.
31 António Meireles, S.A.
32 BA Vidro, S.A.

33 CaetanoBus - Fabricação de Carroçarias, S.A.
34 COLEP PORTUGAL, S.A.

Anexo I / Annex I

4,54%
1,46%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
1,10%
1,09%
0,72%
0,69%
0,65%
0,61%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,41%
0,41%
0,36%
0,36%
0,36%
0,33%
0,30%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
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Associados Efetivos / Effective Associates

%

35 CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO, S.A.

0,28%

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

0,28%

36 Ramada Aços, S.A.

38 FICOSA International, Lda.

39 Flupol - Surface Engineering, S.A.

40 J. Neves & Filhos - Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.
41 Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A.
42 MARQUES, S.A.

43 Metro do Porto, S.A.

44 PECOL AUTOMOTIVE, S.A.
45 STORAXINTER, S.A.
46 RTE, S.A.

47 STCP - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto

48 SUNVIAUTO - Indústria de Componentes de Automóveis, S.A.
49 Super Bock Group, S.A.

50 TOPÁZIO - Ferreira Marques & Irmão, Lda.

51 Ferespe - Fundição de Ferro e Aço, Lda.

52 Palvidro - Plásticos Reforçados da Bairrada, Lda.
53 Fuchs Lubrificantes, Unipessoal, Lda

54 M. J. Amaral - Equipamentos Industriais, Lda.

55 QUINTAS & QUINTAS - Condutores Eléctricos, S.A.

56 OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.
57 Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A.
58 AEP - Associação Empresarial de Portugal
59 Arcen Engenharia, S.A.
60 Cerealis SGPS, S.A.

61 Clever Reinforcement Ibérica, Lda.
62 CP - Comboios de Portugal, E.P.E.
63 Emílio de Azevedo Campos, S.A.
64 Evoleo Technologies, Lda.

65 Felino - Fundição e Construções Mecânicas, S.A.

66 Generg - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
67 MARTIFER - Metallic Constructions, SGPS, S.A.
68 PLASTICUM - Tecnologia de Plásticos, Lda.
69 PINTO BRASIL RENOVÁVEIS, S.A.

70 A. Brito - Indústria Portuguesa de Engrenagens, Lda.
71 A. Silva Matos - Serv. Gestão de Empresas, Lda.

0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,25%
0,25%
0,21%
0,21%
0,19%
0,17%
0,17%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%

Associados Efetivos / Effective Associates

%

72 Cavalum - Serviços Unipessoal, Lda.

0,11%

74 FASE, Estudos e Projectos, S.A.

0,11%

73 ENERVENTO - Energias Renováveis, S.A.
75 Schmidt Light Metal - Fundição Injetada, Lda.

76 Vidropol - Estratificados de Fibra de Vidro, S.A.
77 Laborial Soluções para Laboratório, S.A.
78 PERIAVA, Lda.

79 Artame - Indústria Metalúrgica, S.A.
80 Kinematix Sense, S.A.
81 LIPOR

82 Polisport Plásticos, S.A.
83 PREWIND, Lda.

84 Sistrade Software Consulting, S.A.

85 Alco - Indústria de Óleos Alimentares, S.A.

86 ALMADESIGN, Conceito e Desenvolvimento de Design, Lda.
87 CEI - Companhia de Equipamentos Industriais, Lda.
88 Crazy Kangaroo, Lda.

89 FESTO - Automação, Unipessoal, Lda.

90 IMA - Indústria de Moldes de Azeméis, S.A.
91 Indisol, SA

92 INPLAS - Indústria de Plásticos, S.A.
93 MDA - Moldes Azeméis, S.A.

94 Nelson Quintas SGPS (Portugal)
95 RVLP Technologies, Lda.

96 Sá Couto e Monteiro, S.A.
97 Simoldes Aços, S.A.

98 Simoldes Plásticos, S.A.

99 Skelt Metalomecânica, S.A.

Anexo I / Annex I

0,11%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,11%
0,11%

Associados Honorários / Honorary Associates
Engenheiro Albertino Santana

Professor Doutor Luís Valente de Oliveira
Dr. Jorge Sampaio

Professor Doutor Rui Guimarães
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