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informação institucional

NÚMEROS CHAVE 2021

582

12,1 M EUR

232

Clientes

Volume Negócios

Parceiros
Internacionais

118

3

Projetos de Inovação
com a Indústria

6

Instituições
Participadas

76% Projetos com Empresas
47% Faturação
24% Internacional

8

Spin-offs
no mercado

Patentes
Pendentes

3,7

1,8

Artigos ISI
por Investigador

Teses Doutoramento
por Investigador
© INEGI todos os direitos reservados
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PESSOAS 2021

272

Colaboradores no quadro

Evolução do Número de Colaboradores

240 Contratados
32 Bolseiros de Investigação
68% Mestrado / Licenciatura
22% Doutoramento
9 Nacionalidades

Bolseiros de Investigação
Contratados

221

Afiliados e acolhimentos

177 Investigadores Universitários Afiliados
44 Bolseiros FCT em acolhimento
© INEGI todos os direitos reservados
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informação institucional

INSTALAÇÕES

9 267 m2

Instalações - Porto

Istambul - TURQUIA

INEGI Turquia
Porto – PORTUGAL (sede)

INEGI

Évora – PORTUGAL

INEGI Alentejo

Fortaleza - BRASIL

Prewind Brasil

© INEGI todos os direitos reservados
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informação institucional

NATUREZA
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.

MISSÃO

VISÃO
Contribuir para a prosperidade
da indústria e da economia
através da inovação de base
científica e tecnológica
Promover o desenvolvimento
das nossas pessoas
Enriquecer o ensino superior

VALORES
Crescer

Orientação ao Cliente

Ser o melhor a converter
conhecimento em valor

Responsabilidade

Confirmar a nossa forte
identidade institucional como
parceiro tecnológico das
empresas
© INEGI todos os direitos reservados

Paixão pela Inovação
Ambição
Cooperação
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informação institucional

PROPOSTA DE VALOR

Cobrimos todo o ciclo de inovação
integrando investigação, engenharia
e meios experimentais e de
prototipagem.

Acompanhamos o projeto
desde o diagnóstico à
materialização e à
implementação, desenvolvendo
soluções customizadas.

Agregamos competências e
capacidades abrangentes, que
permitem responder a desafios
multidisciplinares.

Temos um quadro de
recursos humanos altamente
qualificado e com forte
especialização em gestão de
projetos de inovação.

© INEGI todos os direitos reservados

Dispomos de uma extensa
rede de parceiros
nacionais e internacionais,
mobilizável em função das
necessidades do projeto.
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informação institucional

COMPETÊNCIAS
NOVOS MATERIAIS COMPÓSITOS E PROCESSOS
METALOGRAFIA E FUNDIÇÃO

INVESTIGAÇÃO &
DESENVOLVIMENTO

CONFORMAÇÃO PLÁSTICA

FABRICO ADITIVO
MECÂNICA COMPUTACIONAL
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO ESTRUTURAL
TRIBOLOGIA, VIBRAÇÕES E DINÂMICA

INOVAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

PROJETO MECÂNICO
INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO E CONTROLO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
BIOMECÂNICA

SERVIÇOS
Consultoria
Serviços Laboratoriais
Formação Avançada

ENERGIA EÓLICA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
GESTÃO DE OPERAÇÕES E DA CADEIA DE ABASTECIMENTO
© INEGI todos os direitos reservados

10

informação institucional

INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS
∙
∙
∙
∙

LABORATÓRIOS

FERRAMENTAS DE ENGENHARIA

Aerodinâmica e Calibração
Caracterização Ambiental
Qualidade do Ar Interior
Reação ao Fumo e Fogo

∙ Modelização de Sólidos e Superfícies
Avançadas
∙ Simulação de Escoamentos Atmosféricos
∙ Simulação de Processos de Produção:
Fundição, Injeção de Polímeros,
Conformação Plástica e Maquinagem
∙ Simulação Dinâmica Multicorpo
∙ Simulação Estrutural Linear e Não Linear
∙ Sistema de Informação Geográfica

acreditados pelo IPAC (Instituto
Português de Acreditação)

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Análise de Lubrificantes
Biomecânica
Centro Pericial de Acidentes (CENPERCA)
Combustão
Ensaios Mecânicos
Fabrico Aditivo
Materialografia
Metrologia e Levantamento de Forma
Nanomateriais
Ótica e Mecânica Experimental
Polímeros
Processos Avançados de Ligação
Prototipagem Rápida e Fabrico Rápido
de Ferramentas
∙ Tribologia e Metrologia Dimensional

FÁBRICAS EXPERIMENTAIS
∙
∙
∙
∙
∙

Fabrico Aditivo
Maquinagem CNC por Arranque de Apara
Processos Avançados de Fundição
Produção de Materiais Compósitos
Trabalho de Metais por Corte e
Conformação

© INEGI todos os direitos reservados
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SETORES
INDÚSTRIA

BENS DE
EQUIPAMENTO

INFRAESTRUTURAS

AERONÁUTICA,
ESPAÇO E DEFESA

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
© INEGI todos os direitos reservados

AUTOMÓVEL E
TRANSPORTES

ECONOMIA
DO MAR

SAÚDE E
DESPORTO
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INSTITUIÇÕES E REDES COLABORATIVAS
INTERNACIONAIS
Instituições

NACIONAIS
Instituições

Redes de Cooperação

Clusters
Cluster do
Mar Português

© INEGI todos os direitos reservados
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PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS

INTERNACIONAIS

NACIONAIS

© INEGI todos os direitos reservados
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SPIN-OFFS

OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.
Informática, Investigação Operacional, Sistemas de
Informação

Clever Reinforcements Iberica, Lda.
Produção de Perfis em Fibra de Carbono

HPS (Portugal) - High Performance Structures,
Gestão e Engenharia, Lda. | atualmente FHP – Frezite
High Performance
Soluções Estruturais para Aplicações Aeroespaciais

ALTO – Perfis Pultrudidos, Lda.
Estruturas em Perfis Pultrudidos

PETsys - Medical PET Imaging Systems, S.A.
Sistemas de Diagnóstico por Emissão de Positrões

MERCATURA – Tecnologia de Informação, Lda.
Informática e Sistemas de Informação

© INEGI todos os direitos reservados
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MODELO DE GOVERNO E ÓRGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

António Sousa Pereira
Universidade do Porto (Presidente)
António Manuel Gonçalves
EDP Renováveis (1º Secretário)
Carlos Limpo de Faria
SOCITREL (2º Secretário)

Mário Pais de Sousa
CABELTE (Presidente)
Patrícia Vasconcelos
CaetanoBus (Vogal)
Pedro Silva Fernandes
BPI (Vogal)

Alcibíades Paulo Guedes
Universidade do Porto (Presidente)
Pedro Ponces Camanho
Universidade do Porto (Vice-Presidente)
Fernando Fernandes de Sousa
AIMMAP (Vogal)
Ana Isabel Fernandes
SONAE Indústria (Vogal)
Manuel Pinto Brasil
Pinto Brasil Renováveis (Vogal)

© INEGI todos os direitos reservados
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ASSOCIADOS

51,9%

fundo associativo
PRIVADO

48,1%

fundo associativo
PÚBLICO

39,2%

101
42,3%

17,6%
1%

Associados

Empresas Privadas
Associações Empresariais e Profissionais
Entidades Públicas

Associados Fundadores
Universidade do Porto | ADEMec | APGEI | AIMMAP
© INEGI todos os direitos reservados
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Assembleia Geral
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Conselho Fiscal

ESTRUTURA
ORGANIZATIVA

Conselho de Administração
Conselho Estratégico

Conselho Científico

Comissão Executiva
Serviços de Suporte Central

Investigação e Desenvolvimento

Inovação e Transferência de Tecnologia

Energia

Materiais e Estruturas
Compósitas

Materiais & Processos
de Fabrico

Tribologia, Vibrações e
Manutenção Industrial

Desenvolvimento de
Produto e Sistemas

Estruturas & Sistemas
Mecânicos

Processos Avançados
de Ligação

Tecnologias Avançadas
de Fabrico

Biomecânica e Saúde

Monitorização Avançada
e Integridade Estrutural

Grupos de Investigação
INEGI - LAETA

Energia, Ambiente
& Sustentabilidade
Sistemas & Controlo
Inteligentes

Serviços e Consultoria
Energia Eólica
Laboratório de
Aerodinâmica e Calibração

Ambiente e Fogo
Laboratório de
Caracterização Ambiental
Laboratório da
Qualidade do Ar Interior
Laboratório de Fumo e Fogo

Gestão e Engenharia
Industrial

Biomecânica
Engenharia Industrial

Formação Avançada

© INEGI todos os direitos reservados
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TIMELINE 1986 - 2021
Reconhecimento
do INEGI como
pessoa Coletiva
de Utilidade
Pública.

1ª Spin-Off:
OPT - Optimização
e Planeamento de
Transportes, Lda.

Mudança
para as novas
instalações
(Leça do Balio).

1ª Operação de
Aumento do Património
Associativo:
25 Associados.
Ultrapassa os
50 Colaboradores
contratados.

Primeiro projeto
de ITT, para a
MOLAFLEX.

1986

1990

1991

1992

1996

1998

Constituição
de 7 unidades
tecnológicas,
com apoio do
PEDIP.

1999

2000
Volume de
negócios
ultrapassa
os 3 M€.

Volume
de negócios
ultrapassa
1 M€.

Constituído
Fundo Associativo,
com 5 Associados.

Constituição
do INEGI.

1993

2ª Spin-Off:
ALTO - Perfis
Pultrudidos, Lda.

© INEGI todos os direitos reservados

3ª Spin-Off:
Mercatura Tecnologias de
Informação, Lda.

2001

4ª Spin-Off:
Protoclick Tecnologia
de
Componentes
Para Moldes,
Lda.
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TIMELINE 1986 - 2021
Mudança
Para as novas
instalações
no Campus
da FEUP.

Integra o LAETA
- Laboratório
Associado de
Energia,
Transportes e
Aeronáutica.

5ª Spin-Off:
SRE - Soluções
Racionais
de Energia, Lda.

8ª Spin-Off:
PETsys - Medical
PET Imaging
Systems, S.A.
Criada a 1ª sucursal,
o iNEGi Turkey
Renewables na
Turquia.

Volume de
negócios
ultrapassa
os 5 M€.

2002

2004

6ª Spin-Off:
Clever
Reinforcement
Iberica, Lda.

2006

2007

2008

7ª Spin-Off:
HPS - High
Performance
Structures,
Portugal, Lda.

z

2ª Operação
de Aumento
do Património
Associativo:
62 Associados.

© INEGI todos os direitos reservados

2010

2012

2013
Ultrapassa
os 100
Colaboradores
contratados.

9ª Spin-Off:
Prewind, Lda.
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TIMELINE 1986 - 2021
3ª Operação de
Aumento do
Património
Associativo: 94
Associados.

Ultrapassa
os 120
Colaboradores
contratados.

Reconhecido
como CIT – Centro
de Interface
Tecnológico.

Volume de
negócios
ultrapassa
os 8M€.

2015

2016
Volume
de negócios
ultrapassa
os 7 M€.

Integração das atividades
do INEGI e do Pólo FEUP do
IDMEC. A designação passa
a INEGI - Instituto de Ciência
e Inovação em Engenharia
Mecânica e Engenharia
Industrial.

2017

Integra
Investigadores
do DEMM da
FEUP.

Integra
Investigadores
do DEM do ISEP.

Volume de
negócios
ultrapassa
os 11M€.

Ultrapassa
os 170 Colaboradores
contratados.

Ultrapassa
os 240 Colaboradores
contratados.
IN Conference INEGI.

2018
IN Conference
INEGI (bienal).

2019
Criado o
INEGI
Alentejo,
com a
Universidade
de Évora.

© INEGI todos os direitos reservados

2020

2021
Arranque das obras de
ampliação das
Instalações.

Serviços INEGI
Certificados
ISO 9001.

Reacreditação
por 10 anos.
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2.

Investigação & Desenvolvimento
▪ Atividade de Investigação &
Desenvolvimento 2021

Since 1986
© INEGI todos os direitos reservados

22

investigação & desenvolvimento

ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO 2021

Projetos de Investigação
Valor Total Executado

126

Doutorados

37

3,5

Projectos FCT

Valor Executado (€M)

2,1 M EUR +

over 1,7 MEur executed

8

Patentes Pendentes

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

1,0
0,5
0,0
2017

1,8

Teses de Doutoramento
por Investigador

2018

2019

2020

2021

Projetos co-financiados por Outros Programas Nacionais

3,7

Projetos co-financiados por Outros Programas Internacionais

Artigos ISI por Investigador

Projetos FCT

23 concluídas + 201 em curso

© INEGI todos os direitos reservados
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3.

Inovação e Transferência de Tecnologia
▪ Atividade de Inovação e Transferência
de Tecnologia com a Indústria 2021
▪ Projetos por Setor

Since 1986
© INEGI todos os direitos reservados
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ATIVIDADE DE INOVAÇÃO COM A INDÚSTRIA 2021

7,8 M EUR +

118

Valor Total Executado

Valor Executado (€M)

Número de Projetos

Projetos de Inovação com a Indústria

Projetos cofinanciados pela Comissão Europeia
Projetos cofinanciados Nacionais
Projetos contratualizados com Empresas

© INEGI todos os direitos reservados
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inovação e transferência de tecnologia

PROJETOS POR SETOR

INDÚSTRIA
MECÂNICA COMPUTACIONAL
MATERIAIS METÁLICOS E PROCESSOS
MATERIAIS HÍBRIDOS E PROCESSOS
FABRICO ADITIVO
SIMULAÇÃO DE PROCESSOS DE FABRICO
PROJETO MECÂNICO, DE AUTOMAÇÃO
E MONITORIZAÇÃO
INSPEÇÃO POR VISÃO ARTIFICIAL
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MACHINE LEARNING,
INTERNET OF THINGS & DATA ANALYTICS
PROTOTIPAGEM E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

© INEGI todos os direitos reservados
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inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

INDÚSTRIA
Sistema baseado na Internet das Coisas Industrial (Industrial Internet
of Things ou IIoT) para monitorização preditiva e corretiva de
equipamentos do chão de fábrica, com sensores não invasivos.

Desenvolvimento de sensores inteligentes não-invasivos, para
monitorização do estado dos motores, sem necessidade de fonte de
alimentação externa.
Desenvolvimento de sistema de captação, tratamento e disponibilização
de dados, com recurso à sensorização não-invasiva, sem alteração dos
equipamentos industriais (retrofit).
Apoio à integração de interface de Realidade Aumentada para a
manutenção das linhas de produção.
LÍDER

COFINANCIAMENTO

PROJETO
GRS - Glartek Sensorização sem Alteração dos
Equipamentos Industriais

© INEGI todos os direitos reservados
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inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

INDÚSTRIA
Tecnologia de fabrico aditivo metálico por Deposição Direta de Energia (DED)
em célula laboratorial, com vista à otimização do processo produtivo.

Desenvolvimento e testes experimentais de processabilidade e
deposição multimaterial, através da tecnologia aditiva por
DED.
Produção e reparação de componentes metálicos por DED.
Avaliação de ciclo de vida de produtos e/ou sistemas
produzidos por esta tecnologia de fabrico aditivo metálico.

LÍDER

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

3DTECH - PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E REENGENHARIA LDA, ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A., ALMADESIGN - CONCEITO E
DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, LDA, AMCUBED, LDA, BIOSAFE - INDÚSTRIA DE RECICLAGENS S.A., CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO), CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS,
CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, DURIT - METALURGIA PORTUGUESA DO TUNGSTENIO LDA, GLNMOLDS, S.A.,
GLNPLAST, S.A., INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, LENA AGREGADOS - COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO), S.A., OMNIDEA LDA,
PERIPLAST-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA, PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA DE PLASTICOS LDA, PORCELANAS DA COSTA VERDE S.A., TJ
MOLDES S.A., UNIVERSIDADE DE AVEIRO, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, UNIVERSIDADE DO MINHO, WEADD LDA.

© INEGI todos os direitos reservados

PROJETO
ADD.ADDITIVE - Adicionar
Fabrico Aditivo à indústria
portuguesa
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inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

INDÚSTRIA

Soluções tecnológicas para a digitalização de equipamentos de furação profunda
e fresagem, no contexto do IIoT (Industrial Internet of Things), com foco na
manutenção preditiva e monitorização avançada.
Mapeamento das principais necessidades de monitorização dos equipamentos
da CHETO.
Apoio ao desenvolvimento de módulo de instrumentação para sistemas CHETO.
Estudo e seleção de uma solução para análise e tratamento dos dados
adquiridos no equipamento.
Estudo e seleção de plataforma IIoT, para implementação das funcionalidades
de monitorização e manutenção preditiva.
Apoio à integração dos sistemas sensores no sistema piloto e apoio na
realização dos testes.
CLIENTE

COFINANCIAMENTO

PROJETO
CHETO_IIOT - Sistema inovador de manutenção preventiva e monitorização avançada para máquina
ferramentade furação profunda e fresagem integrando novos avanços em tecnologia Indústria 4.0
© INEGI todos os direitos reservados
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inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

INDÚSTRIA
Método de ensaio para testar a influência de diferentes óleos de engrenagens
na eficiência de uma transmissão de 2.5MW para turbina eólica.

Definição da
experimental.

metodologia

e

requisitos

de

ensaio

Tratamento dos dados experimentais e interpretação
científica.
Modelização numérica completa dos mecanismos de
dissipação mecânicos e térmicos de energia da
transmissão em teste.

CLIENTE

PARCEIRO

PROJETO
Influência da formulação de óleos de engrenagem na
eficiência de uma transmissão de 2.5MW para turbina eólica
© INEGI todos os direitos reservados
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PROJETOS POR SETOR

BENS DE EQUIPAMENTO
MECÂNICA COMPUTACIONAL
NOVOS MATERIAIS
SIMULAÇÃO DE PROCESSOS
INTEGRIDADE ESTRUTURAL
MONITORIZAÇÃO ESTRUTURAL

PROJETO MECÂNICO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
PROTOTIPAGEM E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL
INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO E CONTROLO
DESIGN-FOR-EXCELLENCE

© INEGI todos os direitos reservados

31

inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

BENS DE EQUIPAMENTO
Equipamento de termofixação para a indústria têxtil com otimização
energética e elevada eficiência e performance, assegurando
temperatura constante e manutenção simplificada.
Desenvolvimento de equipamento para nova geração de estufas, com
intervenção destacada nos campos da energia térmica e dinâmica de
fluidos.
Instrumentação e análise experimental e computacional do modelo anterior
do equipamento, com vista à identificação dos pontos de melhoria.
Desenvolvimento de ferramenta analítica de suporte ao desenvolvimento de
produto.
Implementação de tecnologia que garante estabilidade da temperatura em
toda a câmara de secagem, com eficiência e economia energética, ruído,
isolamento e manutenção otimizados.
CLIENTE

PROJETO
ROQ SAHARA - Equipamento de termofixação para a indústria têxtil

© INEGI todos os direitos reservados
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inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

BENS DE EQUIPAMENTO
Mecanismo de barreira de passagem de nível automático, simultaneamente
funcional, seguro e esteticamente apelativo, para utilização na
infraestrutura ferroviária da Suécia.
Desenvolvimento de solução inovadora de contrapeso, necessário para o
movimento controlado da haste da barreira, integrado no interior da carenagem.

Desenvolvimento de sistema de contrapeso ajustável e modular, para possibilitar
várias configurações de haste que pode ir até aos de sete metros de comprimento.
Projeto mecânico adaptado aos requisitos particulares da ferrovia sueca, incluindo
o funcionamento do sistema num intervalo de temperaturas dos -40°C aos 70°C,
considerando a possibilidade de formação de gelo, a presença de neve e a
possibilidade da velocidade do vento atingir os 126km/h.
Produto patenteado e vencedor do Red Dot Design Award, na categoria Product
Design 2021.
CLIENTE

PROJETO
XBARRIER100

© INEGI todos os direitos reservados
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inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

BENS DE EQUIPAMENTO
Equipamento flexível e modular para realizar soldadura por fricção linear
(FSW - Friction Stir Welding) em diversos materiais, como ligas metálicas,
polímeros, compósitos e combinações multimaterial.
Desenvolvimento e construção de um equipamento de soldadura com
elevada versatilidade, capaz de realizar soldadura por fricção linear
(FSW) e maquinagem por fresagem.
Desenvolvimento de novos e melhorados métodos de monitorização e
controlo do processo de soldadura.
Desenvolvimento de ferramentas para ligações multimaterial, como
polímeros com alumínio ou alumínio com aço, bem como ferramentas
capazes de soldar aço e ligas de titânio.
CLIENTE

COFINANCIAMENTO

PROJETO
TSF SOLD&MAQ - Equipamento integrado de soldadura em
estado sólido de multimateriais e Maquinagem
© INEGI todos os direitos reservados
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inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

BENS DE EQUIPAMENTO
Junta inovadora multimaterial e multi-diâmetro para unir tubagens de
grandes diâmetros e sob pressões elevadas, melhorando a eficiência dos
sistemas de distribuição de água ou gases.
Desenvolvimento de produto que assegura a completa vedação na união entre tubos
(modelos entre 50mm e 600 mm de diâmetro), e que garante também a retenção de
qualquer movimento axial derivado das pressões do fluido no seu interior.
Realização de estudos de simulação para desenvolver componentes em ferro fundido
resistentes e, ao mesmo tempo, o mais leves possível.
Desenho e otimização dos vedantes, componente crítico para o correto funcionamento
da junta, evitando fugas e identificando o seu nível ideal de dureza.
Realização de testes e validações funcionais de protótipos, quer na fase de triagem de
conceitos, quer na validação da solução final.
Colaboração na criação e escrita de 2 patentes internacionais já aprovadas.
CLIENTE

COFINANCIAMENTO

PROJETO
H-FIX

© INEGI todos os direitos reservados
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PROJETOS POR SETOR

AERONÁUTICA, ESPAÇO
E DEFESA
DESENVOLVIMENTO E FABRICO DE NOVOS
MATERIAIS COMPÓSITOS E HÍBRIDOS
MECÂNICA COMPUTACIONAL
SIMULAÇÃO DE PROCESSOS DE FABRICO
INTEGRIDADE ESTRUTURAL
PROCESSOS DE FABRICO PARA MATERIAIS
COMPÓSITOS
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
MONITORIZAÇÃO ESTRUTURAL
ADESIVOS ESTRUTURAIS
PROTOTIPAGEM E VALIDAÇÃO
EXPERIMENTAL

© INEGI todos os direitos reservados
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AERONÁUTICA, ESPAÇO E DEFESA
Equipamentos para testar componentes dos satélites do programa Copernicus, que
vai recolher informação sobre a Terra para apoiar as políticas ambientais e de
segurança da União Europeia.
Projeto, fabrico e integração de Equipamentos e Sistemas Mecânicos (MGSE –
Mechanical Ground Support Equipment) para testar e validar o comportamento do
braço desdobrável e do refletor da primeira antena espacial europeia de grandes
dimensões.
Desenvolvimento de equipamentos e sistemas mecânicos para a realização de testes
de vibração e em condições de vácuo a todo o subsistema (conjunto refletor e braço).
Desenvolvimento e implementação dos sistemas mecânicos e de controlo
necessários para a realização e monitorização dos testes de distorção térmicoelástica do braço e da antena.
Apoio na definição dos procedimentos de teste e participação ativa nas várias
campanhas de testes aos sub-sistemas desta antena.
PROJETO

CLIENTES

COPERNICUS EXPANSION MISSION - Programa Radiómetro
de Micro-ondas de Imagens do Copernicus - CIMR
© INEGI todos os direitos reservados

37

inovação e transferência de tecnologia > projetos por setor

AERONÁUTICA, ESPAÇO E DEFESA
Novas formulações e processos de fabrico de pré-impregnados de fibra de
carbono para fortalecer a produção europeia de materiais compósitos de
elevado desempenho, para aplicação em lançadores e satélites.

Desenvolvimento e implementação de processos de fabrico de
pré-impregnados de fibras de carbono de módulo intermédio (IMCF),
adequadas para aplicação em lançadores, e de fibras de carbono de
alto módulo (HMCF), adequadas para aplicação em satélites.
Desenvolvimento de novas formulações de pré-impregnados para
futuros componentes estruturais espaciais de elevado desempenho.

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO
Este projeto é financiado pelo Programa de investigação e inovação Horizonte
2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção número 776391. /
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 776391.

© INEGI todos os direitos reservados

PROJETO
SpaceCarbon - Fibras de Carbono Europeias e
Materiais Pré-impregnados para Aplicações Espaciais
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AERONÁUTICA, ESPAÇO E DEFESA
Protótipos de estruturas compósitas multifuncionais para aplicação em cockpit,
para tornar as aeronaves mais leves, resistentes ao impacto e ao ruído, e com
elevado desempenho estrutural e compatibilidade eletromagnética.*
Desenvolvimento e teste de isolamento termo-acústico em material compósito aplicado
nas paredes internas da fuselagem e nos painéis do chão do cockpit protótipo.
Desenvolvimento de painéis de carbono aditivado com grafeno – instalados no mesmo
protótipo – e teste da sua resistência ao impacto de aves.
Desenvolvimento dos modelos numéricos para simulação do comportamento estrutural
dos materiais e a sua resistência ao impacto, com vista a comprovar a viabilidade da
substituição dos componentes metálicos por componentes compósitos em estruturas
aeronáuticas.
Desenvolvimento de abordagens de fabrico ecoeficientes e criação de um modelo de
avaliação de projeto multidimensional para medir a eficiência.
CLIENTE

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

CAETANO AERONAUTICS, AERTEC, INEGI, ISQ, ALMADESIGN,
STRATOSPHERE, EDISOFT, GMV, OPTIMAL STRUCUTURAL
SOLUTIONS, CEIIA, TEKEVER.
© INEGI todos os direitos reservados

PROJETO
PASSARO - Capacidades para Testes Estruturais e
Funcionais Inovadores de Estruturas Aeronáuticas
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AERONÁUTICA, ESPAÇO E DEFESA
Metodologia para detetar, localizar e quantificar má adesão em peças de
estruturas aeronáuticas coladas com adesivos estruturais, através de
tecnologia de ondas Lamb.
Monitorização da integridade estrutural de juntas adesivas recorrendo a
ondas Lamb, com vista à recolha de dados sobre falhas prematuras.
Desenvolvimento de algoritmos de processamento de dados e algoritmos
de deep learning para a interpretação dos dados.
Adaptação das técnicas de processamento de dados das ondas Lamb
à realidade da atividade aeronáutica, incluindo o ruído eletromagnético,
perturbações ambientais e a complexidade dos mecanismos físicos,
com o objetivo de responder às exigências da Administração Federal
da Aviação (FAA - Federal Aviation Administration) dos EUA.
PROJETO

PARCEIROS

Lamb Waves

© INEGI todos os direitos reservados
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PROJETOS POR SETOR

AUTOMÓVEL E
TRANSPORTES
DESENVOLVIMENTO E FABRICO DE NOVOS
MATERIAIS COMPÓSITOS E HÍBRIDOS
ANÁLISE DINÂMICA MULTICORPO
MECÂNICA COMPUTACIONAL
PROTOTIPAGEM E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL
INTEGRIDADE ESTRUTURAL
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

ADESIVOS ESTRUTURAIS
MONITORIZAÇÃO ESTRUTURAL
FUNDIÇÃO
CONFORMAÇÃO PLÁSTICA
NOVOS MATERIAIS METÁLICOS

NOVAS SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

© INEGI todos os direitos reservados
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AUTOMÓVEL E TRANSPORTES
Equipamento e processo de fabrico de juntas adesivas graduadas, reforçadas com
micropartículas de cortiça magnetizadas, com melhor distribuição de tensões e
uniões mais resistentes e leves.
Identificação do processo tecnológico mais prático e eficiente para obter uma
partícula magnetizada, e da combinação mais adequada entre micropartículas de
cortiça adesivas e magnetizadas.

Caracterização mecânica completa do novo material compósito, incluindo resistência
à tração, tenacidade, temperatura de transição vítrea, cinética de cura e degradação
hidrotérmica.
Desenvolvimento de equipamento para obter um adesivo com propriedades mecânicas
que variam gradualmente ao longo da sobreposição, usando partículas micro
magnetizadas e um íman.
Identificação da melhor dispersão de partículas para uma força de junta otimizada,
através de análise numérica, e respetiva validação experimental da tecnologia, que foi já
patenteada na Europa e Estados Unidos da América.
COFINANCIAMENTO

PROJETO
MAGADHESIVE - Juntas adesivas graduadas com
aplicação de micropartículas de cortiça
© INEGI todos os direitos reservados
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AUTOMÓVEL E TRANSPORTES
Soluções tecnológicas para capacitar o setor automóvel nacional na resposta
aos desafios do veículo do futuro, impulsionando a sua internacionalização.

Estudos preliminares para especificação de conceitos de novas arquiteturas,
abarcando interiores e exteriores, plataformas veiculares e conceitos digitais.
Definição de metodologias para avaliação da sustentabilidade e
sistematização de novas abordagens de teste e validação.
Estudos preliminares para identificação de conceitos a desenvolver
associados aos produtos e processos relativos às estruturas e exteriores.
Estudos preliminares para definição de cenários de aplicação, levantamento
de requisitos e realização de estudos conceptuais.

LÍDER

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

CCG, CEIIA, CENTITVC, CITEVE, CONTROLAR, CRITICAL MANUFACTORING,
ERT TEXTIL, INESC TEC, IPN, IPL, ISQ, IST, MICROPLÁSTICOS, MOBINOV,
AAPICO MAIA, SCHMIDT LIGHT METAL, TMG, TOOLPRESSE, UNIV. AVEIRO.

PROJETO
PAC - Portugal AutoCluster para o Futuro

© INEGI todos os direitos reservados
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AUTOMÓVEL E TRANSPORTES
Processo de forjamento de aço a frio automatizado, garantindo qualidade e
redução de matéria-prima no fabrico de componentes automóvel de alta
performance.
Desenvolvimento de novas metodologias de processamento e controlo, que
permitem um conhecimento mais aprofundado das variáveis do processo,
tornando-se mais fácil diagnosticar falhas e defeitos de produção.

Afinação do processo através de ferramentas com matrizes móveis, que
permitem maior flexibilidade e proximidade da forma forjada à geometria
final.
Introdução de tecnologia para monitorização em tempo-real, com vista à
redução de defeitos e das taxas de rejeição na produção.
CLIENTE

COFINANCIAMENTO

PROJETO
TOP 4GED - Desenvolvimento de novos produtos de
alto valor acrescentado para a indústria automóvel

© INEGI todos os direitos reservados
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AUTOMÓVEL E TRANSPORTES
Componentes, ferramentas e sistemas orientados para a sustentabilidade
económica e ecológica do sistema ferroviário nacional, incluindo tecnologias
de imagem e monitorização.

Desenvolvimento de subsistemas embarcados de monitorização do
material circulante e de monitorização remota da via, para deteção e
identificação de alterações geométricas e defeitos.

Desenvolvimento de novos sensores para a deteção de eventos críticos do
material circulante e da infraestrutura, através de tecnologias de imagem.
Colaboração nos desenhos das estruturas mecânicas da Remote
Monitoring Box.

LÍDER

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

ALMADESIGN, EVOLEO, INEGI, IP, INOVA+, ISQ, IT-UA, IPP, ISEL, ISEP, IST,
ITECONS, LNEC, MCG, MOTA - ENGIL, NOMAD TECH, PFP, SOLVIT, UC, UM, FEUP.
© INEGI todos os direitos reservados
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FERROVIA 4.0
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PROJETOS POR SETOR

ENERGIAS RENOVÁVEIS
COMBUSTÃO
AVALIAÇÃO DE RECURSO ENERGÉTICO
SUFICIÊNCIA ENERGÉTICA
TERMODINÂMICA

MÁQUINAS TÉRMICAS
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE
ENERGIA EÓLICA
BIOENERGIA

© INEGI todos os direitos reservados
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
Sistema de dessalinização para aplicações de pequena escala, local e comunitária,
que utiliza energia solar térmica e tecnologia de compressão de vapor para tornar a
água salgada em água potável.
Desenvolvimento de ferramentas de simulação para a análise do
sistema e dimensionamento de componentes.
Desenvolvimento de um ejetor de geometria variável para a compressão
de vapor de água.
Projeção e construção de um protótipo, que inclui dois sistemas a
funcionar em paralelo, designadamente o coletor solar térmico e o
subsistema de dessalinização.
Desenvolvimento de sistema de monitorização e controlo.
Realização de testes experimentais.
COFINANCIAMENTO

PROJETO
SMALL_SOLDES - Desenvolvimento de um sistema de dessalinização
de pequena escala com triplo efeito acionado por energia solar
© INEGI todos os direitos reservados
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
Sistema de avaliação da integridade estrutural das pás de aerogeradores, para
aumentar a vida útil de materiais e estruturas em parques eólicos offshore.
Aplicação e desenvolvimento de técnicas de teste não destrutivas (NDT) Termografia e Correlação Digital de imagem (DIC) - para monitorização do
aparecimento de defeitos de pás eólicas em operação.
Utilização de sensores de tecnologia Bragg (FBGs) e sensores distribuídos por
fibras óticas (DFOs) para monitorizar a integridade estrutural de pás eólicas.
Desenvolvimento de ferramentas para previsão do comportamento estrutural
de plataformas subaquáticas offshore do tipo gravity-based structure (GBS).
Projeto, teste e monitorização de estruturas off-shore subaquáticas do tipo
GBS em tanque de ondas e em mar.
PARCEIROS
L’UREDERRA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL, TWI LIMITED, CENTRO DI
RICHERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE DESIGN E MATERIALI , IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT
AGRUPACION DE INTERES ECONÓMICO, INL, TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS SL, EIRE
COMPOSITES TEORANTA, NAVARRA TÉCNICAS DE SOLDADURA Y FIJACIÓN, S.L., ACCIONA
CONSTRUCCIÓN, S.A., ENEROCEAN S.L., ELECTRICITE DE FRANCE, KOSHKIL SYSTEMS S.L., RINA
CONSULTING SPA, PNO INNOVATION, EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING JOINING AND CUTTING.

COFINANCIAMENTO
Este projeto é financiado pelo Programa de investigação e inovação Horizonte
2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção número 952960. /
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 952960.

© INEGI todos os direitos reservados

PROJETO
MAREWIND - Soluções de materiais para a redução de
custos e extensão de vida útil em instalações off-shore
de energia eólica
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PROJETOS POR SETOR

ECONOMIA DO MAR
PROJETO MECÂNICO

AVALIAÇÃO DE RECURSO ENERGÉTICO
SISTEMAS MECÂNICOS PARA O AMBIENTE
MARINHO
SIMULAÇÃO HIDRODINÂMICA
SOLUÇÕES ESTRUTURAIS PARA O AMBIENTE
MARINHO

© INEGI todos os direitos reservados
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ECONOMIA DO MAR
Estação de docagem para veículos submarinos autónomos, com vista à monitorização
remota na aquacultura offshore.

Projeto de uma estação de docagem modular com acionamento
eletromecânico para abertura e fecho, capaz de albergar vários
diâmetros de veículos autónomos submarinos (AUVs).
Aplicação de materiais eco-friendly no conceito.
Testes do sistema em ambiente laboratorial.

LÍDER

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;
ISEN BREST; MARLO AS; UNIVERSITY OF BREST; CELADON
SEA TEST BASE; RUNDE ENVIRONMENTAL CENTRE.

PROJETO
INTENDU - Tecnologias integradas para operações
persistentes de plataformas robóticas submarinas

© INEGI todos os direitos reservados
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PROJETOS POR SETOR

INFRAESTRUTURAS
INSTRUMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS E DE BETÃO
MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTOS
MEDIÇÃO DE ALTERAÇÕES
ESTRUTURAIS POR ANÁLISE DE IMAGEM
TÉCNICAS ÓTICAS PARA MEDIÇÃO
AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO ESTRUTURAL

© INEGI todos os direitos reservados
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INFRAESTRUTURAS
Soluções tecnológicas na área da IoT (Internet das Coisas), para responder e
antecipar os desafios das sociedades urbanas modernas, particularmente em
questões de segurança.
Desenvolvimento de sensores urbanos inteligentes.
Desenvolvimento de sistema de monitorização estrutural, que mede
campos de deslocamentos em estruturas como pontes.

Desenvolvimento de sistema inovador para estabilização da imagem em
câmaras de vigilância, que vai compensar os efeitos prejudiciais da
vibração na qualidade da imagem.
Testes das tecnologias desenvolvidas em ambiente real.

CLIENTE

PROJETO
SAFE CITIES - Inovação para Construir Cidades Seguras

© INEGI todos os direitos reservados
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INFRAESTRUTURAS
Caracterização estrutural de revestimentos cerâmicos e materiais de ligação,
para aferir a durabilidade dos materiais, quando sujeitos a ciclos térmicos.

Instrumentação de painéis com sensores de deformação e de
temperatura, em locais específicos.
Medição experimental de tensões e temperaturas em painéis com
revestimento cerâmico, materiais de ligação e isolamento associados.

Desenvolvimento de set up experimental para a realização controlada
de ciclos térmicos (até 50ºC).

CLIENTE

PROJETO
Caracterização estrutural de revestimentos cerâmicos

© INEGI todos os direitos reservados
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SAÚDE E DESPORTO
BIOMECÂNICA
MECÂNICA COMPUTACIONAL
COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS BIOTECIDOS

INSTRUMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
PROCESSAMENTO DE IMAGEM
PROJETO MECÂNICO

© INEGI todos os direitos reservados
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SAÚDE E DESPORTO
Equipamento sensorizado, orientado para o treino do trícep sural, destinado à
otimização do rendimento e redução de lesões em atletas de elite.
Projeto mecânico do equipamento, para possibilitar a realização
do exercício de pé e sentado.
Desenvolvimento e integração de sistemas de sensores e respetiva
instrumentação, incluindo sensor triaxial, que permite avaliar de
forma detalhada o vetor tridimensional de força.
Apoio no desenvolvimento do sistema de monitorização avançado,
que permite observar modificações nas respostas biomecânicas
dos atletas, facilitando a intervenção atempada ou o
acompanhamento da performance a treinadores, terapeutas e
atletas.
CLIENTE

PROJETO

COFINANCIAMENTO

NEXTRAINER - Novo Equipamento para Treino e Recuperação
Neuromuscular Avançada de solear, gêmeos e tendão de Aquiles
© INEGI todos os direitos reservados
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SAÚDE E DESPORTO
Protótipo de impressora 3D de implantes, através da electroextrusão de polímeros,
para produção de dispositivos médicos mais resistentes e com maior flexibilidade.
Desenvolvimento de equipamento protótipo de electroextrusão, com impressão 3D de fibras com diâmetros à
microescala.
Desenvolvimento de protótipo de redes biodegradáveis com melhor desempenho isotrópico e mecânico,
semelhantes ao tecido humano, para aplicação no tratamento de disfunções do pavimento pélvico da mulher.
Desenvolvimento de modelos virtuais da cavidade pélvica da mulher capazes de simular, em diversos
cenários de carga dos músculos e órgãos da cavidade pélvica, as geometrias que melhoram a performance
dos implantes (redes), e a sua implantação ótima durante o processo cirúrgico de correção das disfunções.

Estudos de modelação da cinética de degradação de polímeros biodegradáveis para calibrar a sua
durabilidade.
Estudos in vitro do processo de adesão e crescimento de células nos implantes e redes produzidas em
diversos materiais e geometrias.

PARCEIRO

PROJETO

COFINANCIAMENTO

SPINMESH - Electroinjecção de polímeros reabsorvíveis
para o fabrico de redes para correção de prolapsos
© INEGI todos os direitos reservados
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SAÚDE E DESPORTO
Protótipo de “capacete respiratório”, reutilizável após esterilização, com maior
durabilidade, segurança e conforto face às soluções existentes no mercado.
Desenvolvimento de um capacete CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure), com design ergonómico e redução de ruído, para ventilação
não-invasiva em contexto de internamento hospitalar.
Desenvolvimento de válvula misturadora de gases médicos do tipo
Venturi com titulação de elevada precisão, regulação de caudal,
alimentação de gases limpos da rede hospitalar ou por sistemas
móveis, e possibilidade de funcionamento sem alimentação elétrica.
Integração de sistema de ancoragem capacete/paciente confortável
e de fácil incorporação.
LÍDER

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

PROJETO
HP-CPAP - Capacete CPAP de alto desempenho

MPTOOL; JPM INDUSTRY; ALMADESIGN;
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA; CLARKEMODET.

© INEGI todos os direitos reservados
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Serviços

▪
▪
▪
▪
▪

Atividade de Serviços 2021
Oferta de Serviços
Consultoria
Serviços Laboratoriais
Formação Avançada

Since 1986
© INEGI todos os direitos reservados
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serviços

ATIVIDADE DE SERVIÇOS 2021

Volume de Negócios

600

Valor Executado (€M)

2,6 M EUR

Serviços Laboratoriais
Formação Avançada

Consultoria

Clientes

© INEGI todos os direitos reservados
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OFERTA DE SERVIÇOS

CONSULTORIA

SERVIÇOS LABORATORIAIS

FORMAÇÃO AVANÇADA

ENERGIA EÓLICA

AERODINÂMICA E CALIBRAÇÃO

FORMAÇÃO ABERTA

PREVISÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

FORMAÇÃO À MEDIDA

ENERGIA, SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR

QUALIDADE DO AR INTERIOR

GESTÃO E ENGENHARIA INDUSTRIAL

REAÇÃO AO FUMO E AO FOGO

PERÍCIAS CIENTÍFICAS

TRIBOLOGIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO
ESTUDOS NA ÁREA AMBIENTAL

© INEGI todos os direitos reservados
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CONSULTORIA

ENERGIA EÓLICA
PREVISÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL
ENERGIA, SUSTENTABILIDADE
E ECONOMIA CIRCULAR
GESTÃO E ENGENHARIA INDUSTRIAL
PERÍCIAS CIENTÍFICAS
TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO
ESTUDOS NA ÁREA AMBIENTAL

© INEGI todos os direitos reservados
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dados 2021

ENERGIA EÓLICA

550
Estações Meteorológicas

3 GW

35 GW
Projetos de Parques Eólicos

Potência Eólica

Soluções para as Empresas
Estudos de Engenharia no domínio das Energias
Renováveis e Meteorologia
Estudos de Previsão para a área da Energia
Ensaios e Medições no domínio das Energias Renováveis
e Meteorologia
Auditorias a Parques Eólicos em Operação
Monitorização do desempenho de Centrais Fotovoltaicas

© INEGI todos os direitos reservados
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PREVISÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL

Soluções para as Empresas
Previsões de potência eólica e solar de muito curto prazo
(até 6 horas) e de curto prazo (até 10 dias) - de hora em
hora até 15 minutos
Previsões regionais de potência eólica e solar para uma
região, país ou portfólio
Previsão de energia mensal ou diária
(as previsões podem ser determinísticas ou probabilísticas)

© INEGI todos os direitos reservados
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ENERGIA, SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR
Abordagem
Desenho da
Solução

Diagnóstico da
situação atual

Apoio à Implementação

Monitorização

Soluções para as Empresas
▪
▪

Caraterização e modelação holística de sistemas
energéticos
Necessidades energéticas e procura de energia
Diagnósticos Energéticos

▪
▪

Diagnósticos Energéticos
Térmica Industrial

▪
▪
▪
▪
▪

Apoio à implementação de Estratégias Circulares
Métricas e Indicadores de Circularidade
Ecodesign, Produção e Produtos Circulares
Valorização de Resíduos
Descarbonização e Eficiência Energética em Cidades,
Indústria, Edifícios, Produção e Supply Chains
Diagnóstico da Eficiência Agregada de Recursos
Energéticos
Elaboração de Planos de Ação para a Eficiência
Agregada de Recursos

▪

Energia e Ambiente
Edificado
Sustentabilidade dos
Processos Produtivos
Economia Circular

▪
▪
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serviços > consultoria

GESTÃO E ENGENHARIA INDUSTRIAL
Abordagem
Levantamento As Is

Desenho da Solução

Apoio à Implementação

Soluções para as Empresas
Logística & Supply Chain Management
Gestão de Operações
Qualidade & Engenharia de Processos
Benchmarking & Gestão do Desempenho
Marketing Quantitativo & Gestão do Cliente
Estudos Setoriais
Transporte Público & Logística Urbana
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serviços > consultoria

PERÍCIAS CIENTÍFICAS
Abordagem
Caracterização da Ocorrência

Investigação e Análise

Elaboração de Relatório Pericial/Parecer

Soluções para as Empresas
Reconstituição Científica de Acidentes de Viação – incluindo
veículos ligeiros, pesados e ferroviários, bem como
velocípedes, motociclos e atropelamentos
Perícias a Máquinas Industriais, Estruturas e Equipamentos
Análise de Materiais e Componentes Mecânicos
Investigação e Análise de Acidentes de Trabalho
Análise de Cenários de Acidentes, Edifícios e Infraestruturas
com recurso a ferramentas de digitalização
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serviços > consultoria

TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO
Abordagem
Diagnóstico da
situação atual

Desenho da Solução

Apoio à Implementação

Monitorização

Soluções para as Empresas
Gestão de tecnologia
e de inovação

Otimização de
processos industriais

▪
▪
▪
▪

Desenvolvimento da estratégia tecnológica
Benchmark tecnológico
Roadmap tecnológico
Avaliação da tecnologia às necessidades do portefólio
de produtos e na seleção de equipamentos em
sistemas produtivos

▪

Otimização de processos industriais com base em
ferramentas de simulação de processos
Otimização energética de processos industriais
Gestão de Operações

▪
▪
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serviços > consultoria

ESTUDOS NA ÁREA AMBIENTAL
Abordagem
Diagnóstico da situação atual

Desenho da Solução

Apoio à Implementação

Soluções para as Empresas

Realização de Estudos de Dimensionamento das alturas
das chaminés
Elaboração de planos de gestão de solventes
Realização de auditorias e diagnósticos ambientais
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serviços

SERVIÇOS LABORATORIAIS

AERODINÂMICA E CALIBRAÇÃO
QUALIDADE DO AR INTERIOR
FUMO E FOGO
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
TRIBOLOGIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
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serviços > serviços laboratoriais

AERODINÂMICA E CALIBRAÇÃO
LABORATÓRIO DE AERODINÂMICA E CALIBRAÇÃO
Acreditado pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação

Soluções para as Empresas
Calibração de equipamentos de medição da velocidade do ar
Ensaios de equipamento - verificação de desempenho
segundo a EN ISO 16911-1
Ensaios de equipamento - verificação de anemómetro usado
para segurança
Estudos, Projetos e Ensaios de Aerodinâmica e Mecânica dos
Fluídos

© INEGI todos os direitos reservados
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serviços > serviços laboratoriais

QUALIDADE DO AR INTERIOR
LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO AR INTERIOR
Acreditado pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação

Soluções para as Empresas
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
Determinação de bifenilos policlorados (PCBs)
Estudos de caracterização da performance de purificadores de ar e
sensores de qualidade do ar interior
© INEGI todos os direitos reservados
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serviços > serviços laboratoriais

FUMO E FOGO
LABORATÓRIO DE FUMO E FOGO
Acreditado pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação

Soluções para as Empresas

Ensaios de reação ao fogo para os setores da Construção
Civil, Mobiliário e Decoração, e Transportes

Ensaios físico-químicos para determinação dos teores
mássicos de resina e fibra em compósitos por calcinação e
por digestão da matriz
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serviços > serviços laboratoriais

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Acreditado pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação

Soluções para as Empresas
Ensaios de efluentes gasosos
Ensaios no domínio dos efluentes gasosos
Amostragem e análise de biogás em aterros
Avaliação de emissões difusas de partículas e de
compostos orgânicos voláteis
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serviços > serviços laboratoriais

TRIBOLOGIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
LABORATÓRIO DE ANÁLISE
DE LUBRIFICANTES

LABORATÓRIO DE TRIBOLOGIA E
METROLOGIA DIMENSIONAL

Soluções para as Empresas

Avaliação do desempenho de lubrificantes e materiais
Análise de lubrificantes
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serviços

FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO ABERTA
FORMAÇÃO À MEDIDA

© INEGI todos os direitos reservados
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serviços > formação avançada

FORMAÇÃO AVANÇADA

Soluções para as Empresas
Programas de formação abertos, com alinhamento de
conteúdo pré-estabelecido, de curta duração.
Programas de formação desenhados à medida das
necessidades das empresas.
Todas as soluções de aprendizagem são orientadas para o
desenvolvimento de competências tecnológicas, em áreas
como Energia e Sustentabilidade, Energia Eólica, Fumo e
Fogo, Indústria 4.0, e Processos de Fabrico.

© INEGI todos os direitos reservados
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5.

Modelos de Colaboração

Since 1986
© INEGI todos os direitos reservados
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Modelos de Colaboração
Contrato de
Consultoria e
Engenharia
Avançada

Contrato de
Inovação e
Transferência
de Tecnologia

Contrato de
Investigação

Desenvolvimento de soluções de engenharia e de consultoria científica e tecnológica, em
projetos de curto prazo (3 – 6 meses), com equipa dedicada e com um deliverable customizado.
› Venda direta do serviço ou consultoria.

Inovação e Desenvolvimento de um produto, sistema, equipamento, algoritmo, modelo
específico, etc., em projetos de médio prazo (12 – 24 meses), com recurso a meios e equipa de
elevado nível de competências e capacidades. O deliverable é normalmente um protótipo, um
projeto de engenharia, um conjunto de processos testados, etc.
› Contrato direto com o cliente ou alternativas de financiamento via Projetos Individuais e
Copromoção.

Investigação de um produto, tecnologia, algoritmo, modelo específico, etc., baseado num plano
de trabalho com um horizonte temporal definido, com um ou mais investigadores dedicados. O
deliverable é normalmente associado à Propriedade Intelectual do trabalho desenvolvido.
› Financiamento FCT, H2020, (…) ou contrato com cliente.
© INEGI todos os direitos reservados
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MAIS DE 35 ANOS
A CONVERTER
CONHECIMENTO
EM VALOR

NOME
e-mail

INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA INDUSTRIAL

www.inegi.pt
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