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Patente do INEGI facilita a previsão 
do tempo de vida dos materiais

Materiais compósitos 
com engenharia INEGI 
tornam aeronaves mais 
leves e resistentes

INEGI colabora na 
otimização da eficiência 
energética de ETAR 
Portuguesas e Galegas

Micropartículas de 
cortiça aumentam a 
resistência das uniões 
entre componentes 
automóveis
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Trata-se de um novo sistema de iluminação para 
identificar e suportar a medição de fendas de fadiga 
mecânica, cuja finalidade é prever o tempo de vida dos 
materiais. Totalmente concebida e desenvolvida pelo 
INEGI, esta inovação conta já com o título de patente 
nacional.
 
Os testes realizados no INEGI, para comprovar a eficácia 
deste novo “sistema de iluminação por luz rasante”, 
demonstram que “as imagens geradas têm qualidade 
superior, já que é possível iluminar uniformemente 
o material sob observação”, afirma Paulo Tavares, 
investigador do INEGI e um dos inventores da tecnologia. 
“Conseguimos fazer sobressair a fenda em toda a 
sua extensão, para assim realizar a sua medição ou 
monitorizar o crescimento, algo essencial para garantir 
a fiabilidade de metodologias de processamento de 
imagens automático na análise à fadiga”, acrescenta.
 
Além de qualidade, ganha-se tempo. Com esta nova 
tecnologia, os especialistas conseguem analisar as 
fendas através de um método automático de captura 
e processamento de imagem, um sistema também 
criado no INEGI e disponibilizado com licenciamento 
livre (open source). Assim evitam paragens da máquina 
de ensaios, tornando o processo até oito vezes mais 
rápido, comparativamente com o que é feito por um 
técnico, com uma lupa tradicional de inspeção.
 
O estudo da fadiga mecânica, o processo de desgaste 
progressivo de materiais sujeitos a ciclos repetidos de 
tensão ou deformação, é essencial para “antecipar o 
número de ciclos de carga a que os materiais podem ser 
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Patente do INEGI facilita a previsão 

do tempo de vida dos materiais

sujeitos até falharem e saber qual o seu tempo de vida 
útil estimado”, explica Paulo Tavares.
 
Os setores aeronáutico e automóvel beneficiam direta-
mente desta inovação, uma vez que utilizam vários 
componentes em metal, que estão normalmente sujeitos 
a este tipo de desgaste. Por exemplo, sempre que um 
avião descola e aterra há um ciclo de fadiga, que pode 
provocar fendas. 

Com o sistema patenteado pelo INEGI consegue-se 
analisar, de um modo mais rápido e mais efetivo do que 
é conseguido atualmente, quando é esperado que haja 
rutura de algum componente do avião, de modo a evitar 
acidentes.
 
O INEGI contempla agora a busca por parcerias que 
permitam a rentabilização comercial da tecnologia, 
contribuindo assim para a otimização de testes de 
fadiga em vários setores da indústria. 

Um esforço que já resultou numa primeira encomenda, 
por parte de uma organização brasileira, o Departa-
mento de Engenharia Química e de Materiais da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
após a apresentação da solução durante o encontro 
do Grupo Espanhol de Fratura (GEF) que decorreu no 
passado mês de abril.
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O INEGI está a contribuir para o desenvolvimento de 
uma solução integrada de hardware e software que 
resulta da fusão entre tecnologias de produção e 
sistemas de informação e comunicação. 

A inovação está a ser desenvolvida no âmbito do projeto 
ADIRA INDUSTRY 4.0, que nasceu fruto da crescente 
necessi-dade da digitalização do setor industrial, tendo 
como objetivo transformar bens de equipamento em 
componentes da Indústria 4.0.
 
A solução integra sistemas de autoconfiguração, 
autoregisto, avaliação de desempenho e manutenção 
preditiva, “tornando possível obter em tempo real uma 
visão do estado dos equipamentos e da produção, 
bem como a previsão e deteção de falhas ou avarias”, 
afirma Sílvia Esteves, responsável pelo projeto no 
INEGI. “Funcionalidades que por sua vez resultam na 
diminuição de interrupções do fluxo produtivo, na 
otimização dos processos produtivos, e numa reação 
ágil e eficaz quando ocorrem situações imprevistas”.
 
O protótipo da solução já está a ser implementado 
pela empresa ADIRA MFS, o fabricante de máquinas-
ferramenta para metalomecânica que lidera o projeto. 

Nos últimos três anos, a equipa de especialistas do 
INEGI contribuiu para a conceção e desenvolvimento 
desta tecnologia, em colaboração com o INESC TEC, 
e foca-se agora na construção do protótipo industrial 
que envolve o “recondicionamento de um centro de 
maquinagem para testar e validar os módulos Indústria 
4.0.”
 

ADIRA MFS aposta na Indústria 4.0 

em colaboração com o INEGI

Criamos 
VALOR

INEGI NOTÍCIAS

Ao INEGI coube o “desenvolvimento dos sistemas 
de sensorização, monitorização, aquisição e pré-
processamento de dados e controlo de equipamentos 
industriais”, conta Sílvia Esteves. 

O Instituto participou ainda no desenvolvimento 
dos módulos de retrofitting e sensorização para 
equipamentos originalmente não compatíveis com 
sistemas da indústria 4.0., que por sua vez “prolongam 
o ciclo de vida dos equipamentos e dos sistemas de 
produção das empresas, em harmonia com a economia 
circular, e limitam os elevados custos de substituição das 
principais infraestruturas industriais, permitindo uma 
maior eficiência de materiais e recursos e um maior   
projeto.
 
Finalizado o projeto com sucesso, perspetiva-se que 
este sirva como referência, ao nível da parametrização 
e standardização, para a implementação de compo-
nentes da Indústria 4.0 em contextos relacionados 
com máquinas-ferramenta e metalomecânica.
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O INEGI está a colaborar no desenvolvimento de 
painéis em materiais compósitos mais leves e 
resistentes ao impacto, para aplicação em aeronaves 
não tripuladas de uso civil e militar.

Por permitirem uma redução significativa de peso, que 
se traduz na redução do consumo de combustível, os 
materiais compósitos são cada vez mais usados nos 
transportes. Quando falamos em aeronaves militares 
não tripuladas, esta redução de peso é particular-
mente importante, mas é igualmente essencial garantir 
a proteção das estruturas ao impacto. 

É neste contexto que surge o projeto ALIR. Os promo-
tores da iniciativa propuseram-se “desenvolver um 
novo tipo de material compósito com capacidade 
de resistir a impacto de baixa, média e alta energia, 
como é o caso do causado por projéteis balísticos”, 
explica Ricardo Pinto, responsável pelo projeto no 
INEGI. 

Ao longo dos últimos três anos, uma equipa de especia-
listas do INEGI esteve envolvida no desenvolvimento 
de novos materiais, respetivos modelos numéricos de 
caracterização e processos de fabrico, e na integração 
dos materiais desenvolvidos, de forma a garantir a sua 
fácil implementação em linha de montagem.

Das atividades de investigação resultaram duas solu-
ções que resistem a um impacto balístico de calibre 
de 9 mm, sem penetração do material estrutural: um 

Materiais compósitos com engenharia 

INEGI tornam aeronaves mais leves 

e resistentes
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compósito cerâmico-metal e um novo material com-
pósito à base de fibras de polietileno numa matriz 
de poliuretano. “Cada um dos materiais apresenta 
vantagens e limitações, por isso, a resposta ao desafio 
colocado no projeto estará na combinação das duas 
alternativas”, adianta Ricardo Pinto.

Os materiais serão agora integrados em demonstra-
dores de secções específicas de uma aeronave não 
tripulada e submetidos a testes balísticos em ambiente 
controlado. Nesta fase, será ainda testado um sistema 
de monitorização que permite aferir, em tempo real, o 
estado estrutural da aeronave em operação, também 
desenvolvido no âmbito deste projeto.

No futuro “prevê-se um elevado potencial de transfe-
rência das soluções desenvolvidas, quer para a 
indústria aeroespacial comercial, quer para o setor 
da defesa, para equipamentos à prova de bala, como 
proteções para veículos terrestres, ou vestuário 
militar, por exemplo”, comenta o gestor do projeto.

Para além do INEGI, fazem parte do consórcio do projeto 
o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
da Academia Militar (CINAMIL), o CICECO – Instituto 
de Materiais de Aveiro e as empresas XAeroSystems e 
Critical Materials. 
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Fruto da vontade de criar de um modelo energético 
eficiente e sustentável para ETAR (Estações de Trata-
mento de Águas Residuais), nasceu na eurorregião 
Norte de Portugal-Galiza o projeto AQUALITRANS. 
É promovido por um consórcio, que conta com a parti-
cipação do INEGI, e que se prepara para arrancar em 
breve com um piloto em colaboração com a Águas do 
Porto.

O projeto arrancou em 2017 e, desde então, o INEGI 
teve a seu cargo o estudo do perfil energético de 
diferentes ETAR instaladas no Norte de Portugal, bem 
como a identificação de medidas com potencial de 
melhoria ao nível da eficiência energética e gestão 
operacional das instalações.

A equipa especializada do Instituto recolheu e analisou 
informação de 23 ETAR, tendo realizado um estudo mais 
aprofundado a 10 delas, designadamente as de Sobrei-
ras e Freixo, na cidade do Porto, e as ETAR de Serzedo, 
Lamego, Ponte da Baia, Sousa, Penices, Chaves, Vila 
Real e Barcelos. “Ao analisar os consumos energéticos 
das instalações e avaliar os processos e equipamentos 
de maior consumo, foi possível identificar as medidas 
necessárias para aumentar a eficiência”, afirma João 
Pedro Cardoso, membro da equipa do projeto do INEGI.

A equipa determinou que entre os processos que conso-
mem mais energia nas ETAR estão a bombagem de 
entrada, a desodorização, as centrífugas destinadas à 
desidratação de lamas e os equipamentos de arejamento 
pertencentes ao tratamento biológico. Estes últimos 
revelaram-se os maiores consumidores de energia, 

INEGI colabora na otimização 

da eficiência energética de ETAR 

portuguesas e galegas
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chegando por vezes a representar 50% do consumo 
energético global de uma ETAR. Foi com base nesta 
caracterização, e no estudo equivalente feito do outro 
lado da fronteira, que o consórcio desenvolveu uma 
ferramenta de gestão avançada que permite avaliar, 
em termos energéticos e operacionais, o estado atual 
de uma ETAR, comparando-o a instalações similares.

“Este trabalho permitiu ao consórcio obter uma visão 
abrangente sobre os consumos energéticos de ETAR 
portuguesas e galegas, e foi esta informação que 
serviu de base à criação de ferramentas e à adoção de 
medidas com aplicação noutras instalações”, destaca 
João Pedro Cardoso.

O projeto aproxima-se da fase final, que contempla um 
projeto piloto na ETAR de Sobreiras, gerida pela Águas 
do Porto, e a posterior avaliação dos consequentes 
benefícios energéticos, operacionais e económicos.
Como explica Vânia Morais, responsável pelo projeto na 
Águas do Porto, “com o projeto Aqualitrans a Águas do 
Porto, E.M. pretende melhorar a eficiência energética 
das suas ETAR. A colaboração do INEGI permitirá 
elaborar planos de melhorias, identificar as medidas 
a implementar, avaliando igualmente o resultado da 
aplicação de cada uma delas”.

São também parceiros do projeto AQUALITRANS a 
Augas de Galicia, o Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 
e a Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG). 
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Os adesivos estruturais são colas que garantem uma 
fixação contínua, simples, económica e resistente, sendo 
utilizados em diversas indústrias. No setor automóvel 
têm sido cada vez mais aplicados, devido à crescente 
procura por soluções multimaterial, com propriedades 
mecânicas melhoradas, mais leves, eficientes e baratas.

No entanto, apesar de estarem cada vez mais a substituir 
as técnicas tradicionais, como a soldadura, a rebitagem 
ou o aparafusamento, podem sofrer de falha prema-
tura, devido à concentração de tensões nos extremos 
das zonas coladas, ou juntas adesivas, segundo a 
terminologia técnica.

Com o objetivo de solucionar este problema, o INEGI 
desenvolveu uma técnica inovadora que utiliza micro-
partículas de cortiça magnetizadas, para melhorar a 
distribuição das tensões e criar uniões mais resistentes.

“Há vários métodos para reduzir a concentração de 
tensões, sendo um deles o uso de adesivos funcio-
nalmente graduados”, explica Ana Queirós, responsável 
pelo projeto no INEGI. “Neste projeto propõe-se a 
utilização de micropartículas numa configuração 
otimizada para reduzir concentrações de tensão e 
melhorar a performance”.

A inovação está na distribuição não uniforme das 
micropartículas de reforço. A técnica resulta “numa 
maior resistência da junta adesiva, o que por sua vez 
potencia a redução de peso, fator chave no setor 
automóvel, bem como a redução de custos”, explica a 
investigadora.
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Micropartículas de cortiça usadas 

para aumentar a resistência das uniões 
entre componentes automóveis

Este processo está a ser desenvolvido no âmbito de um 
projeto coordenado pelo INEGI, em colaboração com 
a Universidade Carlos III de Madrid e a Universidade 
Pontifícia Comillas, do qual resultou uma patente 
espanhola, concedida em 2017, sobre o processo de 
produção das micropartículas de cortiça.

A utilização deste material, além potenciar melhores 
propriedades mecânicas nos adesivos, permite tam-
bém dar um novo uso ao pó de cortiça, um produto 
subaproveitado pela indústria corticeira, cuja eliminação 
atualmente implica um consumo extra de energia e 
resulta frequentemente em acidentes.

O projeto contempla agora o desenvolvimento do 
adesivo e a otimização do processo de produção, bem 
como a sua validação experimental. 

Em breve avançará para uma segunda fase, dedicada 
ao desenvolvimento de uma ferramenta que promove 
a graduação da junta adesiva, com o apoio do Centro 
Ricerche FIAT e a empresa DowDupont.
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Um aspeto curioso do percurso do Eng. Jorge Cerqueira 
Pinto reside no facto de ser um engenheiro metalúrgico 
que acaba por tornar-se CEO de uma empresa do setor 
metalomecânico. Como se desenhou este percurso? 

O meu primeiro emprego foi na Salvador Caetano IMVT, hoje 
CaetanoBus, e foi aqui que comecei a dar os primeiros passos 
nas áreas da inovação e da gestão. Isto porque, nos anos 80, 
falava-se muito em inovação e a CaetanoBus decidiu criar 
um departamento de inovação que eu tive a oportunidade 
de chefiar, numa altura em que estava também a tirar o 
Curso de Gestão da Universidade Católica, já tendo em 
vista novas aventuras. 

Estávamos também com um projeto de investigação e 
inovação financiado, juntamente com a FEUP, que levou a 
que estreitasse relações com pessoas ligadas à gestão, 
como é o caso do Professor José António Cabral, num período 
em que estava a ser criado na FEUP o Curso de Engenharia 
e Gestão Industrial. Tanto que, no ano 1990, quando, depois 
de um diferendo com o administrador da CaetanoBus à 
data, fui para a Bosch desempenhar funções de Diretor de 
Operações na Vulcano Termo Domésticos, acabo por acolher 
como estagiária a primeira licenciada deste curso.

As relações com a Faculdade mantiveram-se e acabei por 
fazer também o Curso de Especialização em Gestão Industrial, 
consolidando a minha relação com esta área. Depois ainda 
estive uns anos em França na E.L.M. Leblanc, que tinha 
acabado de ser comprada pela Bosch, e na Blaupunkt, antes 
de regressar à Caetano. O meu percurso da metalurgia para 
áreas como a logística, a metalomecânica e a gestão acabou 
por ser natural, à medida que crescia o interesse e surgiam 
as oportunidades.

Tendo estado a acompanhar de perto a evolução da 
mobilidade, devido à natureza da atividade a que se tem 
dedicado nos últimos anos, quais os desafios que destaca 
face às transformações do paradigma energético?

É importante percebermos o que se está a passar hoje com 
base no passado. Até 1900 a mobilidade era feita por animais 
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Jorge Cerqueira Pinto

ou a vapor e os animais tinham um impacto tremendo nas 
cidades. Os dejetos deixavam um cheiro terrível, poten-
ciavam doenças, havia um impacto ambiental enorme. 
O surgimento dos carros a diesel, no início do século XX, 
representou um grande avanço neste contexto. No entanto, 
não eram esperados os problemas que viriam a surgir uns 
anos mais tarde. Obviamente, também é expectável que as 
soluções que estamos a estudar agora gerem problemas no 
futuro.

Estamos novamente no final de um ciclo em que se percebeu 
que o diesel é tão nocivo para a nossa saúde e para o planeta 
como era, na altura, a tração animal. O desafio agora é 
encontrar uma solução que substitua o diesel por um sistema 
energético “limpo” e igualmente eficiente. Começam a surgir 
as alternativas dos elétricos, do hidrogénio e creio que essa 
transformação é irreversível. Mas é preciso ter em conta 
que mais transformações virão.
 
A introdução do automóvel no passado levou também à 
transformação da indústria – o Henry Ford começou a 
produção em linha, a massificação... – porque a indústria da 
mobilidade é realmente muito importante e tem um peso 
muito grande em toda a sociedade. Daí que acredito que 
vamos voltar a passar por uma nova revolução industrial, 
quer seja pela introdução do elétrico, do hidrogénio ou de 
qualquer outra solução que venha a surgir.  

A aposta da CaetanoBus nas tecnologias de mobilidade 
elétrica e a hidrogénio está relacionada esta convicção de 
que o futuro passa por aí?

Sem dúvida. As oportunidades e as ameaças surgem nestes 
momentos em que há disrupção. A necessidade de reduzir-
mos as emissões para salvaguardarmos a sustentabilidade 
do planeta criou uma ameaça para os produtores tradicionais 
– que já fazem motores diesel há mais de 100 anos, que têm 
tecnologia e produção otimizadas – mas criou oportunidades 
a produtores que estavam fora desse circuito. Na mobilidade 
elétrica estamos todos no mesmo ponto de partida. Aliás, 
diria até que nós estamos em vantagem porque eles têm de 
converter pessoas, sistemas, dinâmicas a uma lógica diferente.

É Administrador da Salvador Caetano Indústria SGPS e da Caetano UK, CEO da CaetanoBus SA e 
Administrador do INEGI. O seu percurso profissional iniciou-se em 1981, na Salvador Caetano IMVT, 
como Chefe de Serviços no Departamento de Controlo de Qualidade e Engenharia de Qualidade. 
Em 1990, teve a oportunidade de desempenhar funções de Diretor de Operações na Vulcano Termo 
Domésticos (Bosch/Thermotechnik), e, em 1997, assumiu o mesmo cargo em Drancy, França, na 
E.L.M. Leblanc (Bosch/Thermotechnik). Foi Diretor de Logística na Blaupunkt, antes de regressar 
ao grupo Salvador Caetano, em 2005. É graduado em Engenharia Metalúrgica, pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, em Gestão de Empresas, pela Universidade Católica, e em 
Gestão e Engenharia Industrial pela Universidade do Porto/INEGI.
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“O grande desafio para uma 
indústria como a nossa é descobrir 
tecnologias de conformação e de 
produção, que tenham a qualidade 
e a produtividade das tecnologias 
de produção de grande série, 
como as da indústria automóvel, 
para pequena série, e essas 
soluções já começam a aparecer.”

Nós vimos essa oportunidade em plena crise, em 2010, 
como um caminho para o crescimento. Inicialmente, não 
pensámos no hidrogénio porque quem produzia pilhas de 
hidrogénio era um conjunto de start-ups cuja tecnologia 
estava ainda longe de um estado de arte que permitisse 
usá-la com confiança.

Apesar da resistência inicial, acabaram por apostar também 
na tecnologia do hidrogénio, nomeadamente através do 
Projeto Fuel Cell Bus que estão a desenvolver com a Toyota. 
O que motivou esta decisão?

Numa lógica de mobilidade zero emissões e com a evolução 
na produção de células de hidrogénio, principalmente na 
Coreia e no Japão, e agora também com a Bosch, uma tecno-
logia que era considerada muito cara e complexa começa a 
assumir-se como uma alternativa.

A tecnologia do hidrogénio tem algumas vantagens sobre 
baterias a médio-longo prazo, como o facto de não estar 
dependente de uma fonte de matéria-prima circunscrita a 
um país ou região. Uma vez que está em tudo que é água, 
qualquer país pode produzir. Já o lítio está muito dominado 
pela China, tal como o petróleo no Médio-Oriente. Outra 
vantagem tem a ver com o facto de os componentes 
associados não serem muito diferentes dos de um veículo 
a diesel, o que vai permitir que a indústria que trabalha hoje 
em dia para a motorização tradicional continue a produzi-
-los. Por outro lado, os elétricos de baterias têm muito 
menos componentes do que um autocarro ou carro a diesel 
ou a hidrogénio, o que pode também ter impacto na manu-
tenção de postos de trabalho nos setores que fornecem 
a indústria automóvel. 

Por isso, além da redução do impacto ambiental e da inde-
pendência de um produtor, o hidrogénio potencia a susten-
tabilidade da indústria europeia. Argumentos fortes que 
fazem crer que o futuro passará também pelo hidrogénio.

Quanto ao projeto com a Toyota, em que estamos a criar 
um autocarro a hidrogénio para a Europa, surge de uma 
relação de parceria que conta já com mais de 50 anos e da 

recente aliança estratégica que fizemos com a Mitsui, no ano 
passado, com vista ao crescimento do segmento de negócio 
dedicado à mobilidade elétrica. 

Para o autocarro a hidrogénio vamos usar exatamente a 
mesma plataforma que temos para o autocarro elétrico: 
o chassi, o motor, a carroçaria é tudo o mesmo. A única 
diferença é que um tem as pilhas de hidrogénio e o outro 
tem as baterias de lítio. Estamos a apostar fortemente na 
mobilidade alternativa, aliás já parámos de fazer autocarros 
urbanos a diesel. O maior desafio está agora no modo de 
armazenamento da energia, sendo que, quanto às tecno-
logias, no futuro é provável que tenhamos ambas à dispo-
sição, tal como hoje temos a gasolina e o diesel.

Nesta migração do fabrico de autocarros a diesel para 
autocarros elétricos verificaram-se alterações nos processos 
produtivos?

O grande salto teve a ver com o facto de passarmos a pro-
duzir os nossos próprios chassis elétricos. No nosso negócio 
tradicional, o chassi era comprado pelo cliente ou por nós e 
aqui fazíamos a carroçaria. Mas, quando apostámos neste 
negócio, não havia ninguém a vender chassis elétricos, por 
isso não tivemos alternativa. 

Foi um grande desafio... Criámos uma equipa de engenharia 
que trabalhou muito com o INEGI e com a FEUP para 
desenvolvermos o nosso chassi, para agora podermos fabri-
car o autocarro elétrico completo e não só a carroçaria. 
Em relação a materiais, fala-se na conversão do aço e do 
alumínio em compósitos, mas neste momento ainda não 
há viabilidade industrial pelo custo e pelas dificuldades 
que demonstram na resistência à tensão. Esse poderá ser o 
caminho, mas temos de o fazer com precaução.

O grande desafio para uma indústria como a nossa é descobrir 
tecnologias de conformação e de produção, que tenham 
a qualidade e a produtividade das tecnologias de produção 
de grande série, como as da indústria automóvel, para 
pequena série, e essas soluções já começam a aparecer.
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“É preciso manter uma forte 
componente de investigação, 
analisar as áreas de conhecimento 
em crescimento onde o INEGI 
pode intervir, não se afastando 
do seu core que é a engenharia 
mecânica, mantendo a posição 
de liderança que tem no país 
nesse campo.”

Paralelamente ao investimento na mobilidade elétrica, 
nos últimos anos o Grupo Salvador Caetano avançou 
também com a criação da Caetano Aeronautic. Como 
surgiu esta nova aposta?

O tráfego aéreo está a crescer. Está a crescer na Europa e em 
todo o mundo, com particular incidência na Ásia, por isso 
considerámos que esse seria um motivo para entrarmos neste 
setor. Embora esse não seja o meu campo de ação, posso 
dizer que estamos focados essencialmente em tecnologias 
de produção associadas a materiais que não são muito 
comuns, na indústria automóvel e nas outras indústrias, 
como os titânios, o alumínio e os compósitos. 
 
Acreditamos que há potencial de crescimento para os 
próximos anos, nomeadamente pelo aumento do número 
de aviões que é já conhecido.

A experiência que tinham já com o COBUS – autocarro de 
aeroporto da CaetanoBus – teve alguma influência neste 
âmbito?

Não, foi um acaso. Nós estamos no mercado de autocarros 
de aeroporto desde 1990; ainda não fazíamos ideia que 
viríamos a ter uma fábrica de aeronáutica. São negócios 
diferentes, mas também sentimos o impacto do aumento do 
tráfego aéreo no COBUS. 

Por exemplo, para fazer face ao crescimento imediato que 
se verifica nos aeroportos, há muitos aviões que não têm 
possibilidade de ir à manga e ficam no lugar de esta-
cionamento, sendo os passageiros transportados pelo 
autocarro. Outro exemplo são as companhias low cost que, 
para poderem praticar preços baixos, têm de rentabilizar 
o ativo aumentando a rotatividade. Uma das formas de o 
fazer é parar o avião no estacionamento, em vez de ir à 
manga, diminuindo assim o seu tempo de imobilização. 

No entanto, se é verdade que este é um fator vantajoso para 
o COBUS, outros há que geram ameaças, particularmente 
considerando que temos 70% a 80% da cota mundial deste 
tipo de autocarros. 

Com a necessidade emergente de reduzir emissões, a 
tecnologia diesel revela-se inadequada para este contexto. 
Quer pelas suas características, quer porque os autocarros 
de aeroporto fazem viagens curtas e a baixa velocidade, 
que impossibilitam a limpeza eficaz do filtro de partículas. 

A pensar neste cenário, nós já temos o COBUS elétrico. 
Aliás, nós começámos a mobilidade elétrica no COBUS. 
No entanto, estamos a assistir à entrada dos chineses no 
mercado europeu com autocarros elétricos de cidade 
adaptados. São novos players com soluções que, embora 
não sejam específicas para aeroportos, resolvem o pro-
blema das emissões. As transformações tecnológicas levam 
a estas transformações nos mercados; temos de nos adaptar.

Com a inovação e o desenvolvimento tecnológico a 
assumirem-se como fatores determinantes para a evolução 
das empresas, acha que os Centros de Interface Tecnoló-
gico devem ser aliados a ter em conta?

Acho que o valor destas instituições, considerando a sua 
ligação aos centros de conhecimento que são as univer-
sidades, passa por investigar soluções inovadoras e de valor 
acrescentado, para depois as transferirem para a indústria 
e para a sociedade. Esta sempre foi a minha visão para o 
INEGI, mas é válida para qualquer instituição com as mesmas 
características. Não acho que se devam concentrar naquilo 
a que eu chamo serviços commodities, concorrendo com 
outras empresas que fazem a mesma coisa.

Em Portugal temos empresas que fabricam o que é dese-
nhado lá fora e temos empresas que desenvolvem os seus 
produtos. Para o primeiro grupo, estes centros podem 
contribuir com tecnologias de produção, primeiramente, e 
evoluir para o apoio na criação de soluções novas. Para o 
segundo grupo, como é o nosso caso, há um grande esforço 
de engenharia no desenvolvimento, que exige competências 
que nem sempre temos. Por isso, estes centros e as unive-
rsidades são fontes de competências, de conhecimento 
determinantes para as empresas. 

Agora, os centros tecnológicos devem ter a preocupação de 
dar a conhecer as suas capacidades à indústria.

No caso do INEGI, como perspetiva o futuro?

O INEGI, para crescer, tem de abordar novas áreas ou novos 
mercados. Tem de continuar a apostar no seu mercado 
tradicional, a indústria portuguesa genericamente, e deve 
perceber para onde vai evoluir. Depois do crescimento do 
último ano, em que se atingiu os 10 milhões de euros de 
volume de negócios, começa a haver uma certa maturação 
do mercado tradicional do INEGI em Portugal. 

É preciso manter uma forte componente de investigação, 
analisar as áreas de conhecimento em crescimento onde 
o INEGI pode intervir, não se afastando do seu core que é 
a engenharia mecânica, mantendo a posição de liderança 
que tem no país nesse campo. É o momento certo para 
repensar a estratégia.
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BREVES 

INEGI atinge os 10 milhões de 
euros de volume de negócios 

Apuradas as contas relativas ao ano de 2018, constata-se que 
este foi o melhor ano de sempre do INEGI, permitindo atingir 
o marco dos 10 milhões de euros de volume de negócios, 
dos quais 70% provêm de projetos com empresas.

O resultado positivo, que representa o cumprimento do objetivo definido há três anos, reflete um crescimento de 20,2% 
por comparação com o exercício de 2017, distribuído em 18,8% de crescimento na componente Faturação e em 21,5% de 
crescimento na componente Financiamentos Competitivos.

Os Recursos Humanos registaram também um crescimento significativo (13%), sendo que no final de 2018 o INEGI contava 
com 255 colaboradores no quadro (147 Contratados e 108 Bolseiros de Investigação).

Segundo o Conselho de Administração do INEGI, no futuro de curto prazo “o foco principal do INEGI deve centrar-se em 
continuar a melhorar a capacidade de valorizar a sua oferta e de crescer na prestação de serviços de I&I e de Consultoria 
e Serviços à indústria”. 

INEGI Fórum Indústria: 

diálogo aproxima empresas 

e INEGI

A segunda edição do INEGI Fórum Indústria, focada no setor 
de Equipamentos e Sistemas Produtivos, reuniu empresas 
fabricantes de equipamentos para promover a partilha de 
perspetivas e expectativas entre a indústria e o INEGI.
 
Com o objetivo de dar a conhecer a oferta do INEGI, e acima de tudo de encorajar os participantes a partilhar as suas 
necessidades de inovação e apoio tecnológico, o evento dividiu-se em dois momentos. De manhã houve oportunidade 
de conhecer as capacidades científicas e tecnológicas do INEGI e exemplos de projetos desenvolvidos para a área em 
destaque, de resposta a perguntas, e de fazer uma visita às instalações do Instituto.

Já da parte da tarde, o encontro contou com a partilha de experiências entre os participantes, destacando-se os desafios 
tecnológicos e de inovação, bem como as oportunidades a explorar em conjunto. A necessidade de encontrar modelos de 
colaboração de mais curta duração e menos dependentes do financiamento público, assim como a preocupação em 
definir iniciativas para apoiar o setor, foram duas da principais conclusões desta reflexão.

Com a missão de promover uma colaboração permanente com as empresas, o INEGI realizará sessões setoriais e 
temáticas, de forma regular, e continuará a criar oportunidades de diálogo para melhorar a sua oferta tecnológica e a sua 
capacidade de ir de encontro às necessidades das empresas. 
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BREVES 

Associação espanhola de 

Fabricantes de Tintas reconhece 

Qualidade dos Laboratórios 

do INEGI 

Os Laboratórios de Fumo e Fogo e de Qualidade do Ar 
Interior do INEGI integram o “Guia de Laboratórios de 
Referência da ASEFAPI” (Asociación Española de Fabricantes 
de Pinturas e Tintas de Imprimir).

O reconhecimento por parte da organização espanhola, como se pode ler nesta edição da publicação bienal, “tem como fim 
destacar o compromisso dos laboratórios participantes com o setor” e serve de orientação aos profissionais da indústria 
na escolha do melhor parceiro para garantir a qualidade e a adesão às exigências legais dos materiais que produzem.

Para Edite Vale, responsável pela área dos serviços de Ambiente e Fogo do INEGI, este reconhecimento vai de encontro à 
vontade do INEGI de ser “um forte parceiro da indústria espanhola de tintas, vernizes e tintas de impressão” já que detém 
capacidade e competências para atuar “quer numa fase de desenvolvimento de novos produtos, quer na sua classificação 
antes da entrada no mercado”.

O Laboratório de Qualidade do Ar Interior do INEGI é atualmente o único na região Ibérica acreditado para avaliação das 
emissões de certos compostos orgânicos voláteis (COVs) por materiais de construção em câmaras de teste, atividade 
que desenvolve de acordo com critérios estabelecidos por diversas legislações e organismos internacionais.

Com o objetivo de dar a conhecer a oferta que disponibiliza 
na área da energia eólica, o INEGI marcou presença no 
WindEurope Conference & Exhibition, um dos mais presti-
giados eventos internacionais dedicados ao setor. 

O evento, promovido pela WindEurope, realizou-se de 2 a 4 de abril, em Bilbao, Espanha, sob a temática “Delivering a clean 
economy for all Europeans” (em português, “criar uma economia limpa para todos os Europeus”).
 
Considerada a maior conferência mundial de energia eólica, o evento reuniu os principais players do setor, contando com 
mais de 8000 participantes e 300 expositores de 50 países. 
 
Desde 1991 que o INEGI acompanha o crescimento do mercado nacional e internacional, tendo vindo a ser desafiado pelos 
mais diversos players, fornecendo serviços e partilhando experiência com promotores, fabricantes, banca, setor regulador 
e prestando apoio a estudos de impacto ambiental.

WINDEUROPE 2019: 

maior evento internacional 

dedicado à Energia Eólica conta 

com participação do INEGI
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS 
EM TERMOS DE EMISSÕES POLUENTES

DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO DE COMPOSTOS 
ORGÂNICOS VOLÁTEIS EM PRODUTOS

ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS 
E MUITO VOLÁTEIS ESPECÍFICOS

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR

DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
VOLÁTEIS EM RESÍDUOS

Apoiamos o desenvolvimento industrial de 
materiais “limpos”, recorrendo a metodologias 
de certificação que dão resposta às necessidades 
impostas pelos mercados nacional e internacional.
A problemática da qualidade do ar interior tem vindo a ganhar 
crescente expressão devido à rápida expansão de doenças, cuja 
causa lhe é frequentemente atribuída. O nosso Laboratório de 
Qualidade do Ar Interior atua neste âmbito para assegurar um 
ambiente interior mais saudável. 

Caracterizamos as fontes poluentes
Apoiamos a produção de materiais de revestimento e de 
acabamento de interiores, na fase de desenvolvimento industrial, 
bem como a avaliação do seu impacto em ambientes interiores. 
O nosso Laboratório de Qualidade do Ar Interior é o primeiro 
da Península Ibérica a ter a acreditação para avaliação 
das emissões de certos compostos orgânicos voláteis por 
materiais de construção em câmaras de teste.

Caracterizamos os níveis de poluentes no ar interior
O nosso laboratório foi um dos primeiros em Portugal a dedicar-se 
à caracterização detalhada de compostos orgânicos voláteis (COVs), 
somando conhecimento e experiência desde 1996.

SERVIÇOS 

Peça-nos uma proposta em: https://servicos.inegi.up.pt/pt/servicos-laboratoriais/qualidade-do-ar-interior/
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