46

INEGI e STCP reforçam parceria
que vai pôr mais elétricos
a circular no Porto

Notícias
DEZEMBRO 2017

À conversa com...

Criamos VALOR

PEDRO VIEIRA

STCP investe 6,5 milhões
de euros na compra
de autocarros elétricos
produzidos pela CaetanoBus
com a colaboração do INEGI

Diretor de Inovação & Desenvolvimento
(I&D) da Amtrol-Alfa

Estudo na área da biomecânica
vale prémio internacional
a investigadora do INEGI,
na conferência ICS 2017

TRIMESTRAL

Tecnologia inovadora
de impressão 3D capaz
de produzir componentes
metal-polímero de elevado
desempenho

ISSN - 2184-1365

EDIÇÃO

2

INEGI NOTÍCIAS

Criamos
VALOR

STCP investe 6,5 milhões de euros
na compra de autocarros elétricos
produzidos pela CaetanoBus com
a colaboração do INEGI

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP)
assinou, no final do passado mês de agosto, contratos
de aquisição de 188 veículos amigos do ambiente.
Destes, 15 são elétricos e contaram com a colaboração
do INEGI no seu desenvolvimento, representando um
investimento de 6,5 milhões de euros.
Os outros 173 veículos são movidos a gás natural e
completam a nova frota que representa um investimento total de 92 milhões de euros.
Estes novos autocarros elétricos resultam de um
projeto levado a cabo pela CaetanoBus, em colaboração com o INEGI, a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto e a Efacec, com o objetivo de
desenvolver integralmente um autocarro urbano com
motorização 100% elétrica, bem como um sistema
de carregamento de baterias universal para veículos
pesados assente na tecnologia CCS (Carbon Capture
and Storage).
Ao INEGI coube o suporte ao desenvolvimento e a
validação estrutural do chassis e da carroçaria do
novo autocarro, o que implicou trabalho de projeto,
análise e simulação estrutural, considerando a análise
estática, a simulação dinâmica do veículo, a otimização
topológica, a análise de modularidade e de fadiga.

Desta forma, o INEGI contribuiu para a criação de uma
estrutura capaz de resistir às solicitações impostas que,
além dos exigentes requisitos da indústria de veículos
pesados de transporte de passageiros, incluíam as
necessidades específicas de um autocarro 100% elétrico,
que implicou nomeadamente a integração do conjunto
de baterias no tejadilho.
Os 15 autocarros elétricos adquiridos pela STCP serão
produzidos pela CaetanoBus, têm uma capacidade
individual de 72 passageiros e uma autonomia até 150
quilómetros. Prevê-se que a sua produção seja finalizada
para a STCP durante o próximo ano.

3

INEGI NOTÍCIAS

a) Ensaio de flexão a três pontos
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b) Ensaio de tração

c) Ensaio de corte
Figura 1 - Diferentes geometrias-teste para diferentes ensaios de adesão

Tecnologia inovadora de impressão
3D capaz de produzir componentes
metal-polímero de elevado desempenho

Desenvolver uma tecnologia inovadora de impressão
3D capaz de produzir componentes metal-polímero
de elevado desempenho, com uma configuração geométrica e composição bi-material orientada à função
ou aplicação de destino. É este o principal objetivo
do NEXT.parts, um projeto inovador que está a ser
desenvolvido em copromoção por duas empresas
ligadas à indústria dos moldes da Marinha Grande, a
3DTech e a Tecnifreza, e três instituições do sistema
científico e tecnológico nacional, o INEGI, o Centro de
Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto do
Instituto Politécnico de Leiria (CDRSP-IPL) e o Centro
de Matemática da Universidade de Coimbra (CMUC).
Os resultados já alcançados revelam uma boa adesão
entre o metal e o polímero nos componentes produzidos
por fabricação aditiva, assim como uma forte relação
entre a adesão e a rugosidade da superfície metálica.
Adicionalmente, indicam que a preparação da superfície para o componente bimaterial será um fator de
extrema importância.
Os componentes produzidos em metal e polímero,
resultantes da tecnologia desenvolvida no projeto
NEXT.parts – Next-Generation of Advanced Hybrid
Parts, deverão oferecer como principal vantagem
competitiva uma harmonia perfeita entre os fatores
geometria, peso e comportamento funcional. “Por
um lado, a liberdade de forma da impressão 3D deverá
conferir a estas peças uma topologia otimizada; por
outro, a combinação multimaterial de um core metálico,
estruturalmente resistente, com uma resina mais leve
e com uma elevada capacidade para absorver vibrações
e choques, atribui a estes produtos características
híbridas únicas”, salienta Rui Neto, coordenador científico do projeto no INEGI.

Iniciado em julho de 2016 e com a duração de três anos,
este projeto contempla desenvolvimentos multidisciplinares nas várias dimensões da cadeia de valor, desde a
matéria-prima e o equipamento, até aos sistemas de algoritmia e controlo do processo. Ao INEGI coube a definição
dos materiais a utilizar, bem como a otimização dos
mecanismos de ligação de interface metal-polímero.

“Temos recorrido à utilização de duas metodologias
competitivas de produção de componentes híbridos,
nomeadamente a fabricação aditiva por estereolitografia e o vazamento de resina diretamente num molde.
O objetivo é estudar a influência da qualidade da
superfície na adesão entre o metal e o polímero. Esta
análise envolveu uma intensa atividade experimental
de ensaios mecânicos, onde foram testados distintos
tratamentos de superfície e, concomitantemente,
diferentes áreas de interface (Figura 1)”, acrescenta o
coordenador científico do projeto no INEGI.
A tecnologia desenvolvida no âmbito do NEXT.parts
deverá ser endogeneizada por mercados emergentes
e nichos de elevado valor acrescentado para os quais
a flexibilidade produtiva e a customização em massa
são fatores determinantes. Empresas avançadas de
engenharia, como os fabricantes de componentes
mecânicos com eletrónica embebida, ou players da
área da biomedicina de reabilitação e reconstrutiva,
como os produtores de sistemas implantáveis de
libertação controlada de fármacos, são exemplos de
mercados que poderão absorver esta nova tecnologia
em desenvolvimento.
COFINANCIAMENTO
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Estudo na área da biomecânica
vale prémio internacional
a investigadora do INEGI

Elisabete Silva, investigadora do INEGI e estudante do
Programa Doutoral em Engenharia Biomédica da FEUP,
ganhou o prémio para o melhor trabalho na categoria
“Anatomia e Biomecânica”, atribuído na conferência
anual promovida pela International Continence Society,
um dos eventos científicos mais relevantes nas áreas da
uroginecologia e da urologia, em todo o mundo.
Na origem da distinção está o trabalho intitulado
“A non-invasive procedure to establish the passive
and active biomechanical properties of the pubovisceralis muscle: comparisons between asymptomatic
and incontinent women”, do qual Elisabete Silva é
primeira autora, e no qual participam mais dois investigadores do INEGI, Renato Natal e Marco Parente, e
uma investigadora da FMUP, Teresa Mascarenhas.

“O objetivo é estimar as propriedades biomecânicas
ativas e passivas in vivo, de forma não invasiva, dos músculos do pavimento pélvico da mulher e compreender
qual a influência destas propriedades na incontinência
urinária de esforço”, explica a investigadora do INEGI.
Os resultados deste estudo sugerem que a combinação
de tecnologias como a análise computacional, os
algoritmos de otimização e a ressonância magnética
pode permitir a determinação das propriedades in vivo
da musculatura pélvica, de forma não invasiva, o que
poderá ajudar, num futuro próximo, a personalizar e
a otimizar as malhas cirúrgicas de reconstrução,
permitindo reduzir as taxas de reoperação.

Até então, “as propriedades biomecânicas de ligamentos
pélvicos têm sido estudadas através de testes experimentais in vitro, recorrendo a tecidos adquiridos durante
cirurgia ou a partir de cadáver. No entanto, os tecidos
recolhidos são frequentemente danificados durante
a aquisição e, portanto, a comparação com tecidos
saudáveis torna-se difícil”, acrescenta Elisabete Silva,
esclarecendo a importância da nova abordagem ao
problema proposto.
O parto vaginal, a idade e as alterações hormonais são
os principais fatores de risco responsáveis pelas disfunções pélvicas abordadas neste estudo, designadamente
a incontinência urinária e o prolapso dos órgãos
pélvicos, uma disfunção que se traduz no deslocamento
dos órgãos pélvicos devido ao enfraquecimento dos
respetivos músculos e ligamentos. Além de prejudicarem consideravelmente a qualidade de vida de
muitas mulheres, estas complicações acarretam custos
elevados e representam um problema de saúde
pública, devido à sua elevada prevalência.
Para a investigadora do INEGI, um dos próximos passos
a serem dados nesta área, que é já estudada na
Universidade do Porto há mais de 12 anos, passaria
pela “caracterização das propriedades mecânicas
dos músculos pélvicos de outros grupos de mulheres,
por exemplo, mulheres atléticas e obesas com e sem
patologia, mulheres pós-parto e em mulheres pós
fisioterapia, para correção de disfunções”.
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INEGI e STCP reforçam parceria
que vai pôr mais elétricos
a circular no Porto

A parceria estabelecida entre o INEGI e a Sociedade
de Transportes Colectivos do Porto (STCP), em 2005,
levou ao desenvolvimento de um travão eletromagnético, que permitiu devolver à cidade do Porto
11 carros elétricos dos modelos Brill Rígido e Belga,
fabricados há cerca de 90 anos, com as devidas
condições de segurança.
12 anos depois surge um novo desafio, cujo objetivo
passa igualmente pelo desenvolvimento de um sistema
de travagem de emergência, todavia para outro
modelo da frota da STCP, um carro elétrico modelo Brill
de duplo Bogie, também com quase um século, que
se encontra neste momento em fase de restauro.

“Estamos a desenvolver uma solução adaptada ao
modelo Brill de duplo Bogie. A diferença estrutural face
aos já intervencionados modelos Brill Rígido e Belga
não permitiu a implementação dos travões desenvolvidos
há sensivelmente 10 anos, obrigando ao desenvolvimento
de uma solução adaptada a este tipo de chassis. Assim,
estamos a recorrer ao know-how já adquirido e a usá-lo
nas várias fases de desenvolvimento do produto, que
culminarão na montagem do travão eletromagnético de
emergência. Prevê-se que o elétrico Brill Bogie CE276
volte a percorrer a rede da cidade no final do primeiro
trimestre do ano 2018”, explica Joaquim Conde, responsável pelo projeto no INEGI.

Em 2005, antes da abertura da linha 18, que marcou o
regresso dos elétricos ao centro da cidade do Porto,
identificou-se a necessidade de criar um travão de
emergência para melhorar as condições de travagem,
particularmente em zonas de inclinação acentuada.
Foi neste seguimento que o INEGI, por solicitação
da STCP, desenvolveu um sistema de travagem de
emergência, com recurso a patins eletromagnéticos
que provocam atrito diretamente no carril, possibilitando, em dezembro de 2005, a abertura da linha 18.

“O aumento significativo da procura registado nos
últimos anos, muito devido ao desenvolvimento do
turismo, despertou a necessidade de aumentar o
número de carros elétricos em circulação. Daí a
solicitação da STCP, no sentido de equipar também
este modelo de carro elétrico com um sistema de
travagem com patim eletromagnético. Tal como há
cerca de 10 anos, é objetivo da equipa de trabalho
fabricar em Portugal todos os componentes possíveis,
de forma a demonstrar a capacidade técnica e a
valorizar a indústria local”, refere o responsável pelo
projeto no INEGI.
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Sistemas de Ensaio Controlados por Computador

Ensaiar com Rigor e Flexibilidade:
uma experiência que conta já com
mais de 10 anos de atividade

Por exigência do mercado, os ciclos de desenvolvimento
de novos produtos, materiais ou tecnologias são cada
vez mais curtos. Para além disso, a observância de toda
a regulamentação legal nos aspetos funcionais e de
segurança torna esse processo bastante exigente. Esta
realidade torna indispensável a realização de ensaios
de validação cada vez mais exigentes e flexíveis sobre
esses produtos.

a atividade experimental de investigação maioritariamente na área da engenharia civil, em Instituições
como a Universidade do Porto, a Universidade do Minho
ou o Centro de Inovação e Competências da Floresta
(SerQ). Novos materiais, madeiras, polímeros, compósitos betão-aço, compósitos betão-fibras e estruturas
complexas são algumas das áreas cuja investigação
cresceu com estes equipamentos.

A flexibilidade de configurar, testar e experimentar
é requisito obrigatório em qualquer laboratório de
inovação e desenvolvimento (I&D) ou departamento
de qualidade de uma qualquer entidade, quer esta seja
uma instituição universitária, um centro tecnológico
ou uma empresa industrial. Estando atento a estas
circunstâncias, o INEGI tem vindo a desenvolver
Sistemas de Ensaio Controlados por Computador,
que visam dar resposta às necessidades de diversas
entidades para a realização de ensaios de novos
materiais, estruturas e componentes.

As soluções desenvolvidas assentam numa estrutura
“clássica” de relação interface Homem-Máquina, em
que o hardware (Sistema de Ensaio) é modular e de
configuração flexível, para que se adapte às diferentes
utilizações a que se destina. O software DynaTester,
desenvolvido na sua totalidade pelo INEGI, é flexível
para ser compatível com diversos requisitos de ensaio,
que podem ser tanto de curta duração e elevada dinâmica
(alguns segundos e até 40 Hz), como de longa duração
(até alguns meses) e permitir o controlo em força ou
em deslocamento de um provete ou modelo em ensaio.

“Ao longo de mais de 10 anos de atividade nesta área, já
são mais de 40 os equipamentos desenvolvidos e que
se têm revelado essenciais para apoio a atividades
experimentais na validação de modelos matemáticos e
na determinação de características de materiais ou de
bens construídos”, refere Francisco Freitas, Diretor da
área de Automação Industrial do INEGI. Distribuídos, na
sua grande maioria, pelo Norte e Centro de Portugal, os
equipamentos desenvolvidos pelo INEGI impulsionaram

O futuro do desenvolvimento do país está dependente
da capacidade de inovar e continuar a apostar na
ciência, em novas tecnologias com mais valor acrescentado, e na transferência desse conhecimento para
empresas empreendedoras. Esse objetivo só será
atingido se existirem os meios de suporte adequados
à expansão dessas atividades de I&D. Este é um sólido
exemplo dos múltiplos contributos do INEGI para estes
permanentes desafios.
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Vazamento em coquilha com sistema de controlo térmico incorporado

Projeto com a Sociedade Transformadora
de Alumínios pretende rentabilizar peças
de alumínio produzidas em coquilha

Chama-se EFALPRO e surgiu com o objetivo de desenvolver soluções avançadas de engenharia, capazes
de aumentar a qualidade das peças fundidas e a
eficiência das diferentes etapas de processamento,
para aplicação em sistemas de produção de vazamento
em coquilha de ligas de alumínio.
Promovido pela Sociedade Transformadora de Alumínios em parceria com o INEGI, o projeto EFALPRO
encontra-se ainda a decorrer e tem envolvido uma forte
componente de investigação e desenvolvimento, que
“inclui tarefas tão distintas como o desenvolvimento
de novos sistemas de controlo térmico de coquilhas,
a implementação do conceito de “design for manufacturing” (DfM) ou o uso de ferramentas de cálculo
numérico para validação de sistemas de gitagem e
alimentação”, esclarece Ricardo Paiva, responsável pelo
projeto no INEGI.
A STA - Sociedade Transformadora de Alumínios é uma
empresa dedicada ao desenvolvimento e produção
de sistemas para portas e janelas, em particular para
caixilharias de alumínio. A sua atividade produtiva
inclui diferentes processos de fabrico, entre os quais se
destacam a fundição injetada (para as ligas de alumínio
ou Zamak), a conformação (para produtos em inox e
alumínio) e a fundição em coquilha (ligas de alumínio).

Na sequência da sua atividade, a empresa identificou a
necessidade de melhorar não só a qualidade dos seus
produtos, mas também a rentabilidade e repetibilidade
dos seus processos produtivos, o que originou o projeto
EFALPRO.
“Uma eficiente monitorização e controlo dos parâmetros de processo na fundição em coquilha deverá
contribuir significativamente para o aumento da produtividade e para a redução das não conformidades”,
refere Manuel Casais, responsável pelo projeto na STA.
Como resultado do investimento que tem levado a cabo
em matéria de inovação de processo e de produto, a
empresa tem vindo a destacar-se no seu mercado de
atuação, tendo apostado, recentemente, em processos
de fundição avançados como a fundição em coquilhas
rotativas (processo Durville) e a fundição por baixa
pressão, que advieram de projetos desenvolvidos com o
apoio e assistência técnica do INEGI.

COFINANCIAMENTO
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“O INEGI é uma escola soberba
para os jovens engenheiros”
É atualmente diretor de Inovação & Desenvolvimento (I&D) da Amtrol-Alfa, a maior
produtora europeia e maior exportadora do mundo de garrafas de gás transportáveis.
Antes de integrar a equipa desta empresa vimaranense da indústria metalomecânica,
esteve 6 anos no INEGI, parte do tempo dedicado de corpo e alma à criação da conhecida
garrafa de gás Pluma, um projeto de I&D liderado à data pela Amtrol-Alfa, que passou
depois a industrializá-la.

Já lá vão mais de 10 anos desde o surgimento da Pluma,
um produto que veio revolucionar o mercado das garrafas
de gás. Como foi estar na linha da frente deste projeto,
na altura ainda do lado do INEGI?
Começando pelo contexto, a necessidade de desenvolver a
Pluma parte da Galp, algures em 2002, depois de identificar
que o mercado precisava de uma garrafa leve. Na altura só
havia dois fabricantes no mundo que faziam garrafas em
compósitos que eram a Ragasco e a Composite Scandinavia
(uma garrafa em duas partes que nunca foi muito bem
recebida no mercado), ambas na Noruega. Como a Ragasco
só fazia um tipo de garrafa e não dava margem a alterações,
a Galp lançou o desafio à Amtrol-Alfa, que já lhes fornecia
todas as garrafas de aço, para criarem uma nova garrafa,
juntamente com os parceiros que considerassem adequados.
Então a Amtrol-Alfa constituiu uma equipa com a Galp,
a Simoldes Plásticos, o INEGI e o PIEP – Pólo de Inovação
em Engenharia de Polímeros, e, do lado dos fabricantes, a
Saint Gobain para matérias primas e a Bolenz & Shäfer para
equipamentos de enrolamento filamentar. Coube à Amtrol-Alfa pôr todos a trabalhar em conjunto: empresa, cliente,
institutos e fornecedores.
Não há de ter sido tarefa fácil...
Não foi... Até porque nem sempre as coisas corriam bem.
Foram muitas noites mal dormidas e muitas dores de
cabeça, tanto no INEGI como depois na Amtrol-Alfa. Mas
durante o desenvolvimento da Pluma, no INEGI, também
aprendi muito. O Professor Torres Marques, com a sua calma
característica, ensinou-me que na investigação aprendemos
muito mais quando as coisas correm mal, porque temos de
saber o porquê e encontrar uma solução e nesse processo há
muita aprendizagem.
Fizemos grande parte do projeto no INEGI. Toda a parte
experimental e de desenvolvimento não só do processo do
enrolamento, mas também da melhoria do produto e mesmo
os testes de vaporização, de fogo e os protótipos. Lembro-me
que a primeira Pluma que fizemos demorava 10 minutos
a enrolar e agora enrolamos em 4 minutos. Aliás, quando
fizemos o primeiro teste ainda demorava mais tempo, estava

pesada e cara, por isso foi preciso otimizá-la. Na altura tinha
mais meio quilo do que tem hoje e demorava o dobro do
tempo na produção. Houve uma evolução muito grande que
continuou a ser feita no INEGI, desde a produção da primeira
pré-série.
É quando surge a industrialização da Pluma que é convidado
para criar a nova linha de produção na Amtrol-Alfa?
Depois da Pluma, a Amtrol-Alfa pediu ao INEGI um engenheiro jovem que quisesse dar o salto para a indústria e foi
assim que fui lá parar. Era preciso construir uma nova linha
de produção, com novas máquinas, novos processos, tudo.
Fui gerir uma fábrica totalmente nova e aprendi a trabalhar
com as máquinas antes dos operadores, o que é uma
vantagem. Ainda consigo trabalhar com qualquer máquina
da linha de produção.
A nossa garrafa de baixa pressão é fabricada com um
compósito termoplástico, no caso o polipropileno, o que
faz com que tenhamos a única garrafa de compósito no
mercado totalmente reciclável e o que levou, na altura, a que
o processo de fabrico fosse novo. Somos provavelmente o
maior consumidor nacional de compósitos. Gastamos, por dia,
1 tonelada de fibra de vidro com polipropileno e 1 tonelada
de fibra de carbono com resina epoxy. É um grande volume
de compósitos diário. E continuamos preocupados em inovar.
Mantem o INEGI em mente quando precisa de um parceiro
de inovação?
Sempre que posso recorro ao INEGI e só vou a outros sítios
se não houver capacidade de resposta. Isto não é só por
razões sentimentais, mas também porque acho que tem
muita competência e muita matéria prima, de pessoas e
equipamentos, para responder às solicitações. Eu entrego o
trabalho e sei que vem bem feito e que se houver dúvidas
serão rapidamente resolvidas.
Temos uma meta nos objetivos da empresa que consiste em
lançar um produto novo todos os anos, seja uma nova garrafa
ou simplesmente uma nova asa. Parece fácil, mas não é.
Às vezes os dias e as noites todas do ano não são suficientes.
Por isso, precisamos de nos rodear dos melhores parceiros e
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para mim não há dúvida de que o INEGI tem muito para
oferecer.
Acompanhou o INEGI como investigador e depois como
cliente. Como analisa esta perspetiva bipartida?
Eu entrei no INEGI e ainda não tinha acabado o curso. Foi o
meu primeiro emprego, por isso teve um papel fundamental
na minha aprendizagem e evolução. Trago muito boas
recordações... Havia muito espírito de equipa e entreajuda.
Passávamos muitas horas juntos e acabávamos por ser
mesmo uma família. O INEGI permitiu-me fazer muita
investigação. Nós pegávamos numa ideia e transformávamos
num produto. Isso para um engenheiro é das coisas mais
fantásticas que há.
Acredito que para os jovens engenheiros o INEGI é uma
escola soberba porque obriga a aplicar a teoria continuamente (é preciso estar sempre a estudar), abre portas
em várias indústrias, potencia um networking incrível de
conhecimentos, pessoas e matérias, e prepara rapidamente
para a indústria.
Na relação com a indústria, como cliente, acho que tanto o
INEGI como outros institutos portugueses de transferência
tecnológica têm de se mostrar mais às empresas, de lhes
mostrar quais são as suas competências, porque há empresas
em Portugal que, por desconhecimento, acabam por ir
procurar fora.

Na minha opinião, para se adequar às necessidades da
indústria, o INEGI deve contemplar 3 tipos de investigação: a
fundamental, que só vai ser usada daqui a 10 anos, a que se
adapta a projetos de 2/3 anos, que tem o seu ritmo próprio,
e aquela SOS, que é a que as indústrias precisam e que serve
para resolver ou detetar um problema rapidamente.
Por seu turno, as indústrias também devem mudar para um
modelo em que passam a ter pessoas dedicadas à inovação
e ao desenvolvimento. É preciso que haja gente disponível
para procurar as oportunidades que existem no mercado.
Considera que o I&D ainda não ocupa um lugar de destaque
no planeamento estratégico da indústria portuguesa?
Em Portugal, por norma, as empresas não têm uma estrutura
de inovação e desenvolvimento como devia existir. Na
Amtrol-Alfa nós criamo-la. Eu sou o diretor de inovação
e desenvolvimento e as minhas funções passam única e
exclusivamente por pensar à frente. Temos a maior fábrica
do mundo a produzir garrafas (local físico), exportamos para
mais de 100 países e produzimos reservatórios de pressão,
para baixa e alta pressão, a um ritmo de 25 mil por dia.
Queremos não só manter, como melhorar estes números e
acreditamos que para isso é preciso inovar.
As empresas portuguesas têm de perceber que é preciso
haver pessoas dedicadas à inovação e dinheiro para gastar
em inovação, acreditando que, no geral, poderá haver retorno.
Se reconhecerem estes dois fatores, facilmente as indústrias
se encaminham para os centros tecnológicos que, por sua
vez, devem estar preparados com capacidade de resposta.
Mais do que inovar, os institutos devem mostrar às empresas
que são capazes de ensinar a fazer modelos de inovação.
Devem mostrar às empresas que elas só conseguem investir
no futuro se definirem objetivos de inovação fortes e que
são capazes de ensiná-las a definir esses objetivos. Para
avançar em inovação e desenvolvimento é sempre preciso
conjugar um grupo de atores que envolvem as empresas,
os centros tecnológicos e universidades e os fornecedores.
Só assim é possível desenvolver produtos que dão resposta às
necessidades dos mercados.
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Formação Avançada INEGI: 1ª Edição
da formação em Tecnologias de Controlo
em Sistemas Eletro-hidráulicos
A primeira edição da formação intensiva em Tecnologias de Controlo
em Sistemas Eletro-hidráulicos promovida pelo INEGI realizou-se em
outubro e contou com 12 participantes ligados à área da manutenção e
técnico-comercial.
Roberto Cristiano Duarte, da Silampos, realça que a formação “foi muito bem elaborada e extremamente explícita” e que é
“vivamente recomendável”. Por sua vez, Vitorino Faria, da AMTROL-ALFA, acrescenta que, para si, a experiência foi “muito
útil” pois, não sendo da área mecânica, adquiriu conhecimentos que, futuramente, lhe vão permitir “ajudar nas reparações
hidráulicas”. Já Hélder Monteiro, da Felino, salienta os “excelentes formadores e instalações”, considerando como um dos
pontos mais positivos o facto de dar a conhecer “uma realidade da hidráulica que desconhecia por completo”.
O programa desta formação foi desenhado para profissionais da indústria que pretendem atualizar conhecimentos e adquirir
novas competências na área de utilização de “Hidráulica Proporcional” em equipamentos avançados de produção, num
contexto de forte componente laboratorial e oficinal de análise de casos reais e de experimentação prática. Para o ano
de 2018 estão previstas novas edições deste curso, tendo em vista a promoção do conhecimento técnico dos colaboradores
das organizações.

INEGI ajuda jovens a construírem
miniatura de carro de Fórmula 1
para competição mundial
O desafio lançado ao INEGI partiu de um grupo de jovens, entre
os 16 e os 19 anos, que participou na final da “F1 in Schools”, uma
competição mundial que tem como objetivo construir um carro
de Fórmula 1 em miniatura, recorrendo, sobretudo, a competências
nas áreas da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática.
Considerada a maior competição multidisciplinar a nível mundial para estudantes, a “F1 in Schools” desafia jovens de todo
o mundo a criarem a mais rápida miniatura de carro de Fórmula 1, com aproximadamente 20 centímetros de comprimento,
propulsionado por uma garrafa de dióxido de carbono que, ao ser perfurada, faz com que o carro dispare. “Sentimos que
precisávamos do INEGI porque há questões de engenharia que não percebemos tão bem e aqui podemos esclarecer vários
assuntos ao mesmo tempo, da aerodinâmica à impressão 3D”, refere Gustavo Carmo, porta-voz da HedgeX, a equipa
constituída pelo grupo de jovens que participou na competição.

“Orientámos a HedgeX para alcançar otimizações que vão desde a seleção de materiais até ao processo mais conveniente de
fabrico aditivo. Como resultado, potenciaram-se ganhos na qualidade da superfície das asas, assim como elevadas reduções
no peso das peças. A combinação destes fatores, entre outros, permitiu obter um veículo com um peso global perto do
mínimo regulamentar e com superfícies que potenciam os ganhos aerodinâmicos”, esclarece Luís Oliveira, especialista em
Desenvolvimento de Produto e de Sistemas do INEGI.
Por outro lado, no Laboratório de Aerodinâmica e Calibração do INEGI, a equipa teve a possibilidade de realizar ensaios
aerodinâmicos no túnel de vento, “avaliando o escoamento em torno do carro, com recurso a métodos visuais (linhas de fumo e
tufo), bem como medindo o coeficiente de arrasto da viatura para uma comparação com simulações numéricas de dinâmica de
fluidos. Com isto puderam perceber como podem integrar os resultados destes ensaios no desenvolvimento de características
chave do carro”, acrescenta Miguel Marques, especialista em Aerodinâmica do INEGI.
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INEGI recebe visita da empresa Vestas
com vista a futuras parcerias
Com o objetivo de mostrar competências e tecnologias capazes de
conduzir a uma futura parceria de Investigação & Inovação, o INEGI
recebeu a visita de uma comitiva da Vestas, que incluiu o contacto com
atividades desenvolvidas nas áreas de Energias Renováveis, Mecânica
Experimental e Integridade Estrutural, Materiais Compósitos, Fabrico
Aditivo e Transmissões Mecânicas.
Recorde-se que a Vestas inaugurou no passado dia 3 de julho um centro de engenharia no Porto, uma operação que
representa um investimento de 5 a 10 milhões de euros até 2020. Entre outros motivos para a escolha desta localização,
a empresa referiu que “a zona do Porto oferece acesso a uma amplitude de competências nas áreas em que a Vestas está a
contratar, nomeadamente, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia informática. A proximidade a importantes
universidades e a institutos de pesquisa de excelência, foram outros fatores essenciais para a escolha do Porto e de Portugal”.
A Vestas fabrica, instala e faz a manutenção de aerogeradores em todo o mundo, está presente em 75 países e conta com
21.800 trabalhadores.

INEGI apresenta tecnologias
para o setor da saúde & bem-estar
em dia aberto
Em julho, o INEGI promoveu um Dia Aberto dirigido
a profissionais do tecido empresarial e científico com
interesse em tecnologias orientadas para o setor da saúde
& bem-estar, particularmente nas áreas da biomecânica,
imagem biomédica, dispositivos médicos e serviços.
O evento, que contou com a participação de várias
empresas e instituições, incluiu a apresentação da atividade
do INEGI no setor da saúde & bem-estar, uma sessão
expositiva sobre o trabalho desenvolvido nos campos
da biomecânica e da imagem biomédica, assim como
uma visita a diferentes laboratórios que desenvolvem
dispositivos médicos e prestam serviços especializados
para o setor em destaque. Foi ainda apresentada a aposta
tecnológica futura e os modelos de colaboração em
investigação e inovação aplicáveis.

Workshop dos projetos
estruturantes SciTech
& HEBE
Realizou-se no INEGI, em junho, um workshop dedicado
aos projetos estruturantes SCITECH - Science &
Technology for Competitive and Sustainable Industries
e HEBE - Health, Comfort and Environment & Energy
in Built Environment, que materializam o plano
estratégico de investimento em investigação científica
e desenvolvimento tecnológico do INEGI para o período
2016-2018. O programa decorreu ao longo de todo o
dia e incluiu sessões de apresentação de trabalhos
que têm vindo a ser desenvolvidos nas diferentes linhas
de investigação em curso, bem como uma mostra de
posters científicos e de protótipos.

SERVIÇOS
SERVIÇOS

DIGITALIZAÇÃO

3D

Somos capazes de realizar digitalização 3D
e de trabalhar sobre os modelos digitais
tridimensionais produzidos, criando soluções
para distintos setores do mercado.
Usamos tecnologia de fotogrametria e digitalização ótica,
não invasiva e sem contacto, que garante alta resolução
no levantamento de dados, com o mínimo de desvios,
e que permite trabalhar desde peças de pequena
dimensão até grandes montagens.
Desta forma, damos suporte às empresas no desenvolvimento
de produto, assim como na análise e modelação de produtos,
componentes ou peças, para controlo de qualidade ou
simulação de modelos digitais tridimensionais.

ÁREAS DE APLICAÇÃO COMUNS
Desenvolvimento/design de produto
Engenharia inversa
Controle de qualidade/inspeção dimensional
Documentação de artefactos culturais
Restauro de geometrias e de produtos
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