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

em consolidar as nossas raízes, 

conduzindo o progresso 

científico e tecnológico.

We are committed to the 

consolidation of our roots, driving 

scientific and technological progress.
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From the Idea to the Solution

Da Ideia à Solução

Boosting Business
Potenciando o Negócio

SERVIÇOS
SERVICES

Consultoria
Consulting

Serviços Laboratoriais
Laboratory Services

Formação Avançada
Advanced Training



Mission
Missão

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

To contribute towards the prosperity of industry 
and the economy through scientific and technological 

innovation

 Promover o desenvolvimento das nossas pessoas

To promote the development of our people

Enriquecer o ensino superior

To enrich higher education
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Values
Valores

Orientação ao Cliente
Customer Focus

Responsabilidade
Responsibility

Paixão pela Inovação
Passion for Innovation

Ambição
Ambition

Cooperação
Cooperation

People
Pessoas

270+ 
quadro 
staff

90%
com grau superior 
graduated

9 
nacionalidades 
nationalities



Adotamos uma abordagem 

personalizada aos projetos, 

que cobre as várias fases 

do ciclo de inovação.

We adopt a customised approach 

to projects, that covers the several 

stages of the innovation cycle.
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Mensagem do Conselho 
de Administração
Message from the Board of Directors



O ano de 2021 foi fortemente condicionado por sucessivas vagas 
da pandemia COVID-19, que exigiram um maior foco na gestão de 
curto prazo, por forma a adaptar sistematicamente as condições 
de funcionamento. Apesar deste contexto turbulento, foi possível 
crescer significativamente e recuperar da contração sofrida em 
2020.

As atividades de Investigação, Desenvolvimento, Transferência 
de Tecnologia, Consultoria e de Serviços executados em 2021 
permitiram atingir um Volume de Negócios de 12,1 MEUR, 
representando um crescimento de 16% em comparação com o 
exercício de 2020. Este valor resulta de um crescimento de 13% na 
componente Faturação e de 19% na componente Financiamentos. 
Atingiu-se um EBITDA de 614 kEUR e um Resultado Líquido 
positivo de 103 kEUR. Apesar do recuo nos Resultados Líquidos 
por comparação com os últimos exercícios, considera-se um 
resultado positivo, dado o contexto adverso de 2020 e de 2021 
conjugado com um forte plano de investimento em competências, 
capacidades, recursos humanos e meios laboratoriais.

Ao nível dos Recursos Humanos, verificou-se um crescimento de 
11,5% no número de total pessoas, tendo-se chegado ao final 
do ano com 272 colaboradores no quadro. Nestes números, 
importa ressaltar um crescimento de 20% nos contratados e mais 
uma redução de 29% nos Bolseiros de Investigação (para 240 
Contratados e 32 Bolseiros de Investigação).

Message from the Board of Directors
Mensagem do Conselho de Administração

ALCIBÍADES PAULO SOARES GUEDES
Presidente do Conselho de Administração
President of the Board of Directors
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2021 was strongly conditioned by successive waves of the 
COVID-19 pandemic, which required a greater focus on 
short-term management, in order to systematically adapt 
the operating conditions. Despite this turbulent context, 
it was possible to grow significantly and recover from the 
contraction suffered in 2020.

Research, Development, Technology Transfer, Consulting 
and Services activities carried out in 2021 allowed for a 
Turnover of 12.1 M EUR, representing a growth of 16% 
compared to 2020. This value comes from a growth 13% 
in the Invoicing component and 19% in the Funding 
component. An EBITDA of 614 kEUR and a positive Net 
Profit of 103k EUR were registered. Despite the decline in 
Net Results compared to the last few years, it’s considered 
a positive result, given the adverse context of 2020 and 2021 
combined with a strong investment plan in skills, capabilities, 
human resources and laboratory resources.

In terms of Human Resources, there was a growth of 11.5% 
in the total number of people, having reached the end of the 
year with 272 employees on the staff. In these figures, it is 
important to highlight a 20% growth in contracted employees  
and a further 29% reduction in Research Fellows (to 240 
Employees and 32 Research Fellows).
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O Conselho de Administração considera que este crescimento de 16% 
no volume de negócios em condições fortemente adversas, reflete 
mais uma excelente demonstração do compromisso e da resiliência 
das nossas pessoas. Realça ainda em 2021:

I) A implementação de uma nova Política de Flexibilidade de Horário/
Laboral e a atualização do modelo de Percursos Profissionais. Este último, 
procurando clarificar e estabelecer referenciais de equivalência entre uma 
especialização científica por via do doutoramento e uma especialização 
técnica por via do exercício da função engenharia (ou outra).

II) A realização de mais uma edição da IN Conference INEGI, dedicada 
desta vez ao tema da “Economia Circular e Sustentabilidade: Novos 
Paradigmas da Indústria”, que contou com mais de 170 participantes 
e 14 palestrantes convidados, nacionais e internacionais.

III) A renovação do estatuto de Laboratório Associado do LAETA por 
10 anos. Para além da atividade regular plurianual, arrancou ainda a 
execução do plano estratégico para o período 2021-2030, com reforço 
do financiamento para apoio à política científica e tecnológica nacional 
(PCTN).

IV) A criação do Grupo de Investigação de Engenharia Industrial no LAETA-
INEGI, como resultado da integração dos docentes e investigadores do 
Departamento de Engenharia Mecânica do ISEP.

The Board of Directors considers that this 16% growth in turnover under 
extremely adverse conditions reflects yet another excellent demonstration 
of the commitment and resilience of our people. The Board highlights also, 
in 2021:

I) The implementation of a new Working Hours Flexibility Policy and 
the update of the Career Paths model. The latter, seeking to clarify and 
establish equivalence references between a scientific specialization via 
a doctorate and a technical specialization via the exercise of engineering 
(or other) functions.

II) The materialization of one more edition of the IN Conference INEGI, 
this time dedicated to the theme of “Circular Economy and Sustainability: 
New Industry Paradigms”, with an attendance of more than 170 
participants and 14 invited speakers, national and international.

III) The renewal of the Associate Laboratory status of LAETA for further 
10 years. In addition to the regular multi-annual activity, the execution 
of the strategic plan for the period 2021-2030 also started, with increased 
funding to support the national scientific and technological policy 
(NSTP).

IV) The creation of the Industrial Engineering Research Group at LAETA-
INEGI, as a result of the integration of professors and researchers from 
ISEP’s Department of Mechanical Engineering.
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V) O avanço significativo na execução dos vários eixos do programa de 
desenvolvimento estratégico do INEGI (~12 M€ de investimento até 2025), 
nomeadamente:

a. A conclusão do investimento financiado pelo Financiamento Base 
plurianual dos CIT - Centros de Interface Tecnológico (Programa 
Interfaces) no reforço da capacidade de resposta do INEGI aos 
desafios nas áreas da Digitalização da Indústria, da Economia Circular 
e da Eficiência Energética, tendo-se atingido 100% dos objetivos 
estabelecidos;

b. A contratação de treze Recursos Humanos Altamente Qualificados 
até 2023 (financiado pela CCDR-Norte, Norte 2020), que tem permitido 
acelerar o reforço de competências e equipas;

c. A execução do programa de atualização dos meios laboratoriais 
e experimentais e da empreitada de ampliação das instalações, que 
vai permitir a criar mais 410 m2 de áreas laboratoriais, mais 585 m2 
de áreas de engenharia e novas áreas sociais (financiado pela CCDR-
Norte, Norte 2020).

VI) A integração do INEGI em novas Redes Colaborativas, nomeadamente, 
a European Steel Technology Platform, o Laboratório Colaborativo HyLab, 
a Associação Portuguesa para o Cluster das Baterias e a Plataforma 
Tecnológica Portuguesa da Construção.

V) Significant progress in the execution of the various axes of INEGI’s 
strategic development program (~12 M€ of investment until 2025), 
namely:

a. The conclusion of the investment financed by the multi-annual 
Base Funding of the CIT - Technological Interface Centers (Interfaces 
Program) in strengthening INEGI’s capacity to meet the challenges 
in the areas of Industry Digitization, Circular Economy and Energy 
Efficiency, having reached 100% of the established objectives;

b. The hiring of thirteen Highly Qualified Human Resources by 
2023 (funded by CCDR-Norte, Norte 2020), which has allowed the 
acceleration of the strengthening of skills and teams;

c. The execution of the program to update laboratory and 
experimental infrastructure and the contract to expand the facilities, 
which will allow the creation of another 410 m2 of laboratory areas, 
another 585 m2 of engineering areas and new social areas (funded 
by CCDR-Norte, Norte 2020).

VI) The integration of INEGI into new Collaborative Networks, namely 
the European Steel Technology Platform, the HyLab Collaborative 
Laboratory, the Portuguese Association for the Battery Cluster and the 
Portuguese Construction Technology Platform.
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VII) A participação do INEGI em 24 projetos/agendas do Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR) que passaram à segunda fase 
(num total de 64 no País), fazendo do INEGI a instituição do Sistema 
Científico e Tecnológico com maior participação.

VIII) A continuação do percurso de implementação do INEGI Alentejo, 
em parceria com a Universidade de Évora, sendo facto de relevo em 
2021 a assinatura do protocolo de cooperação e partilha de meios 
e equipamentos, entre a Universidade de Évora e o INEGI Alentejo.

O Conselho de Administração aproveita para reiterar uma palavra de 
particular apreço a todos os colaboradores do INEGI pelo empenho 
e esforço colocado diariamente na persecução da nossa missão. 
É nos momentos difíceis e de grande incerteza que as melhores 
equipas se revelam.

O Conselho de Administração agradece também a todos, professores 
e investigadores do ensino superior afiliados, associados, parceiros, 
clientes e financiadores, a confiança depositada na nossa Instituição, 
sem a qual não seria possível continuar a trilhar este caminho, 
e manifesta o seu empenho em continuar a criar as condições para 
que o INEGI, seja cada vez mais, O Parceiro de Inovação das empresas 
e A Instituição de Referência a converter conhecimento em valor.

VII) INEGI’s participation in 24 projects/agendas of the Recovery and 
Resilience Plan (PRR) that passed to the second phase (in a total of 64 
at a national level), making INEGI the institution of the Scientific and 
Technological System with the greatest participation.

VIII) The continuation of the implementation process of INEGI Alentejo, 
in partnership with University of Évora, with the highlight that in 2021 
the protocol for cooperation and sharing of means and equipment, 
between the University of Évora and INEGI Alentejo, was signed.

The Board of Directors takes this opportunity to reiterate a word of 
particular appreciation to all INEGI employees for their daily commitment 
and effort in pursuit of our mission. It’s in difficult and uncertain times 
that the best teams reveal themselves.

The Board of Directors is also grateful to all - affiliated higher education 
professors and researchers, associates, partners, customers and 
financiers - for the trust placed in our Institution, without which it would 
not be possible to continue on this path. The Board also expresses 
its commitment to continue to create the conditions for INEGI to be 
increasingly The Innovation Partner of companies and The Reference 
Institution in the conversion of knowledge into value.
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Usamos o conhecimento 

para desenvolver soluções 

que valorizam a indústria 

e a sociedade.

We use knowledge to create 

solutions that bring value

to industry and society.
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Key Figures
Números Chave
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3,7
Artigos ISI por 
Investigador
ISI Papers per Researcher

118
Projetos de Inovação 
com a Indústria
Innovation Projects with 
Industry

Clientes
Customers

582

1,8
Teses Doutoramento 
por Investigador 
PhD Thesis per Researcher

232
Parceiros 
Internacionais
International Partners

8
Patentes Pendentes
Pending Patents

6
Empresas Spin-Off
no Mercado
Spin-Off Companies 
in the Market

3
Instituições Participadas
Affiliate Institutions

INEGI Alentejo, INEGI Turkey,
Prewind Brasil
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8.272m2

Instalações
Facilities

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

4

12,1 M EUR
Volume Negócios
Turnover

Internacional
International

24%

Projetos com Empresas
Projects with Companies

76%

47%
Faturação
Invoicing



People
Pessoas
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240
Contratados
Employees

32
Bolseiros 
de Investigação
Research Fellows

COLABORADORES DO QUADRO / STAFF

Evolução do Número de Colaboradores      
Trend in the number of Staff

280
255
230
205
180
155
130
105

80
55
30

0

 

20212017 2018 2019 2020

Bolseiros de Investigação
Research Fellows

Contratados
Employees

130

96

147

108

172

99

199

45 240

32

Qualificação Académica
Academic Qualification  

QUADRO / Staff  

Doutoramento
PhD

Mestrado / Licenciatura
Master’s / Bachelor’s Degree

Técnicos
Technicians 

22%

68%

10%
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177 Investigadores 
Universitários Afiliados
Affiliated Researchers

33%

67%

Distribuição por género      
Gender distribution

Feminino
Female

Masculino
Male

COLABORADORES DO QUADRO / STAFF

AFILIADOS E ACOLHIMENTO / AFFILIATED AND HOSTED

44 Bolseiros FCT em acolhimento
FCT Research Fellows 
hosted at INEGI

83
Novas admissões
New admissions

9
Nacionalidades
Nationalities

4
Continentes
Continents

35anos
Média de idades
Average age
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No final de 2021 foi concluído o projeto de capacitação do INEGI no âmbito 
do financiamento plurianual dos Centros de Interface Tecnológica (CIT), 
relativo ao período 2018-2021 (Medida Financiamento Base). 

Este projeto permitiu o reforço da capacidade de resposta do INEGI aos 
desafios nas áreas da Digitalização da Indústria, da Economia Circular 
e da Eficiência Energética, atingindo os objetivos definidos em cada um 
dos cinco eixos estratégicos propostos:

I.   - Estratégia e Promoção da Inovação

II.  - Internacionalização

III. - Excelência Científica ao Serviço da Inovação

IV.  - Digitalização da Indústria & Produção Avançada e Sustentável

V.   - Tecnologias Energéticas e Economia Circular

I. Estratégia e Promoção da Inovação

• Evolução nos processos de negócio, com a criação de uma nova estrutura 
de Desenvolvimento de Negócio, que permitiu aumentar a eficiência e a 
eficácia nos processos de valorização dos ativos científicos e tecnológicos 
do INEGI;

By the end of 2021, INEGI’s capacitation project framed in the multi-annual 
funding program of the Technological Interface Centres (CIT), for the period 
2018-2021 (Base Funding) was concluded. 

This project allowed the reinforcement of INEGI’s capacity to address the 
challenges related to the Digitalization of the Industry, Circular Economy 
and Energy Efficiency, with full compliance with the objectives defined 
for each of the five strategic action lines proposed:

I.   - Innovation Strategy and Promotion

II.  - Internationalization

III. - Scientific Excellence at the Service of Innovation

IV.  - Industry Digitalization & Advanced and Sustainable Production

V.   - Energy Technologies and Circular Economy

I. Innovation Strategy and Promotion

• Evolution in business processes, with the creation of a new Business 
Development structure that allowed to increase INEGI’s efficiency 
and effectiveness in the valorisation of its scientific and technological 
assets;

 

https://inegi.pt/pt/noticias/conclusao-do-investimento-suportado-pelo-financiamento-base-cit/
https://inegi.pt/pt/noticias/conclusao-do-investimento-suportado-pelo-financiamento-base-cit/
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• Alargamento do universo de empresas que se relacionam com o INEGI 
numa base regular, registando-se mais de 70 novas empresas parceiras;

• Melhoria da comunicação com o tecido económico, através de novas 
ferramentas de comunicação, como o Fórum Indústria, o novo website 
e a intensificação da comunicação por via dos novos media/redes 
sociais;

• Melhoria do mapeamento e posicionamento nas cadeias de valor 
em que o INEGI atua.

II. Internacionalização

• Aumento da participação em projetos colaborativos internacionais, 
enquadrados nos principais programas Europeus de apoio à I&D;

• Aumento da capacidade de mobilização dos parceiros industriais 
nacionais, em especial as PMEs, para a participação em projetos 
colaborativos internacionais;

• Intensificação da colaboração interinstitucional com outras 
entidades de I&D Europeias;

• Reforço da participação ativa em plataformas europeias e outras 
redes de colaboração.

• Widening of the universe of companies that collaborate with INEGI 
regularly, with more than 70 new partner companies;

• Improved communication with economic players, making available 
new communication tools, such as the Fórum Indústria, the new 
website and the reinforcement in the communication through social 
media/networking;

• Improved mapping of INEGI positioning in the value-chains where it 
operates.

II. Internationalization

• Increased participation in international collaborative projects, framed 
in the main European R&D funding programs;

• Increased capacity of mobilisation of national industrial partners, 
especially SMEs, for the participation in international projects;

• Stronger inter-institutional collaboration with other European R&D 
entities;

• Stronger participation in European platforms and other collaborative 
networks.
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III. Scientific Excellence at the service of Innovation

• Increased capacity to develop multidimensional and more complex 
projects, promoting a multi and interdisciplinary collaborative approach 
to the different scientific and technological challenges.

IV. Industry Digitalization and Advanced and Sustainable Production

• Structuring of the INEGI4.0, an integrated, differentiated and 
value-added offer, that allows companies to face the challenges posed 
by Industry 4.0, particularly through the creation of an internal team 
dedicated to Industry Digitalization, the implementation of a digital 
platform to support R&D, test and demonstration activities of the 
INEGI 4.0 offer, and specific advanced training courses.

V. Energy Technologies and Circular Economy

• Increased collaboration with the Industry in the areas of Management 
and Efficiency of Energy Systems, use of clean energy (new energy and 
hydrogen storage solutions), waste recovery, and management of the 
built environment.

• Structuring of INEGI’s offer in the area of Circular Economy, presenting 
a new collaboration model for this area, including consultancy services, 
specialized engineering projects and advanced training programs.

III. Excelência Científica ao Serviço da Inovação

• Aumento da capacidade de desenvolvimento de projetos multidimensionais 
e de maior complexidade, promovendo uma abordagem multi e interdisciplinar 
aos diferentes desafios científicos, tecnológicos e societais.

IV. Digitalização da Indústria & Produção Avançada e Sustentável

• Estruturação de uma oferta integrada, diferenciadora e de valor acrescentado, 
que permita às empresas responder aos desafios que a Indústria 4.0 coloca, 
em particular através da criação de uma equipa dedicada à Digitalização 
da Indústria, implementação de uma plataforma digital para I&D, teste e 
demonstração da oferta INEGI 4.0, e uma oferta de formação específica.

V. Tecnologias Energéticas e Economia Circular

• Reforço da colaboração com a indústria nas áreas da Gestão e Eficiência 
de Sistemas Energéticos, aproveitamento de energias limpas (novas soluções 
de armazenamento energético e do Hidrogénio), valorização de resíduos, 
e na gestão do ambiente construído.

• Estruturação da oferta INEGI no âmbito da Economia Circular, apresentando 
um novo modelo de colaboração nesta área, em particular através de serviços 
de consultoria, projetos de engenharia e de programas de formação avançada.
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O INEGI integra 24 dos projetos aprovados na primeira fase de candidaturas 
à Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial, cofinanciada pelo 
Plano de Recuperação e Resiliência. Estas propostas receberam a avaliação de 
«muito bom» da parte do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, 
e transitaram para a segunda fase, na qual os consórcios pré-qualificados, 
um total de 64, vão apresentar as propostas finais.

Os consórcios que o INEGI integra envolvem empresas, universidades e 
instituições científicas e tecnológicas, e têm como objetivo contribuir para 
a resiliência económica, transformação digital e transição climática do país. 
Os projetos abrangem temas de mobilidade, espaço e logística, indústria 
e tecnologias de produção, energia, recursos naturais e ambiente, saúde 
e bem-estar, entre outras.

O PRR é um programa de aplicação nacional que apoiará um conjunto de 
reformas e de investimentos que permitirão ao país retomar o crescimento 
económico sustentado.

As Agendas Mobilizadoras da Inovação Empresarial são um componente 
do PRR e, até 2030, deverão contribuir de forma efetiva para o aumento das 
exportações de bens e serviços, para o incremento do investimento em I&D 
e para a redução das emissões de CO2.

INEGI is involved in 24 of the projects approved in the first phase 
of applications for the Mobilizing Agenda for Business Innovation, 
co-funded by the Portuguese Recovery and Resilience Plan. These 
proposals received a «very good» classification by IAPMEI - Agency 
for Competitiveness and Innovation in Portugal, and moved to the 
second phase, in which the pre-qualified consortia, a total of 64, 
will present the final proposals.

The consortia that INEGI integrates involve companies, universities 
and scientific and technological institutions, and aim to contribute to 
the country’s economic resilience, digital transformation and climate 
transition. The projects cover themes of mobility, space and logistics, 
industry and production technologies, energy, natural resources and 
environment, health and well-being, among others.

The Portuguese Recovery and Resilience Plan is a nationally applied 
program that will support a set of reforms and investments that will 
allow the country to resume sustained economic growth.

The Business Innovation Mobilizing Agendas are a component of the 
PRR and, by 2030, these Agendas should effectively contribute to the 
increase in exports of goods and services, to the increase in investment 
in R&D and to the reduction of CO2 emissions.

https://inegi.pt/pt/noticias/participacao-em-24-projetos-integrados-no-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-prr/
https://inegi.pt/pt/noticias/participacao-em-24-projetos-integrados-no-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-prr/
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Em 2021, foi intensificado o investimento na criação de novas capacidades 
ao nível da infraestrutura laboratorial e experimental, enquadrado no 
programa de desenvolvimento estratégico do INEGI em curso (2018 - 2025, 
montante global de cerca de 12M €). Esta intervenção visa implementar 
as condições estruturais em que o INEGI ambiciona desenvolver a sua 
atividade a médio-longo prazo (5-10 anos).

A empreitada de expansão do edifício do INEGI, que vai permitir a criação 
de mais 410 m2 de áreas laboratoriais e 585 m2 de áreas de engenharia, 
possibilita ainda transferir para o edifício laboratórios do INEGI que, 
por razões históricas e por manifesta falta de espaço, estavam sediadas nas 
instalações da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

O investimento total da expansão das instalações ronda os 2,2 milhões de 
euros, contando com um cofinanciamento de 1,3 milhões de euros através 
da medida Infraestruturas Tecnológicas (IT) da Região Norte - Centros de 
Interface do Programa Norte 2020.

In 2021, the investment in the creation of new capacities in terms of 
laboratory and experimental infrastructure was intensified, as part of 
the ongoing INEGI strategic development program (2018 - 2025, global 
amount of around €12M). The aim is to implement the structural 
conditions in which INEGI aims to develop its activity in the medium 
to long term (5-10 years).

The contract for INEGI’s infrastructure enlargement will enable the 
creation of 410 m2 of laboratory areas and 585 m2 of engineering 
areas, as well as the transfer to the main building of INEGI’s 
laboratories that were based at the Faculty of Engineering of the 
University of Porto (FEUP), due to historical reasons and lack of space.

The total investment of the infrastructure’ enlargement is around 
2.2 million euros, with a co-funding of 1.3 million euros through the 
Technological Infrastructure (IT) measure of the North Region 
- Interface Centers of the North 2020 Program.

https://inegi.pt/pt/noticias/prossecucao-do-programa-de-desenvolvimento-estrategico-incluindo-atualizacao-e-reforco-dos-meios-laboratoriais-e-da-infraestrutura/
https://inegi.pt/pt/noticias/prossecucao-do-programa-de-desenvolvimento-estrategico-incluindo-atualizacao-e-reforco-dos-meios-laboratoriais-e-da-infraestrutura/
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Até ao final de 2022, o INEGI passará a dispor de condições que garantirão 
capacidade de resposta aos objetivos traçados no seu plano estratégico, 
quer ao nível do aumento e qualificação dos recursos humanos, quer 
ao nível da ampliação das suas competências e capacidade laboratorial 
e experimental, designadamente nas seguintes áreas:

• Indústria 4.0 - Digitalização dos processos de fabrico industriais; 
atividades de capacitação e de demonstração no contexto da Indústria 
4.0, e em particular da ‘Fábrica Inteligente’.

• Tecnologias Avançadas de Fabrico - Inovação na área do fabrico 
aditivo de ligas metálicas e em processos avançados de união.

• Inovação em Materiais Compósitos - Inovação na formulação 
e processamento de materiais compósitos de matriz polimérica, 
e na conceção de estruturas à base deste tipo de materiais.

• Transição Energética e Economia Circular - Novas tecnologias 
e serviços associados à utilização de fontes de energia renováveis 
e de outros recursos energéticos.

By the end of 2022, INEGI will then be better able to meet the objectives set 
out in its strategic plan, namely regarding the increase and qualification of 
human resources, as well as the expansion of laboratory and experimental 
skills and capabilities, in the following areas:

• Industry 4.0 - Digitalization of manufacturing processes, aimed at 
training and demonstration activities in the context of Industry 4.0, 
and in particular of the ‘Intelligent Factory’.

• Advanced Manufacturing Technologies - Innovation in the field of 
additive manufacturing of metal alloys and in advanced joining processes.

• Innovation in Composite Materials - Innovation in the formulation 
and processing of polymeric composite materials, and in the design 
of structures based on this type of materials.

• Energy Transition and Circular Economy - New technologies and 
services associated with the use of renewable energy sources and 
other energy resources.
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• Monitorização e Integridade estrutural - Caracterização mecânica, 
inspeção e monitorização de materiais e estruturas.

• Infraestrutura Informática, de Comunicação e Computação  
- Melhores e mais modernas condições ao nível dos sistemas 
informáticos, assim como de comunicação.

 

• Monitoring and Structural Integrity - Mechanical characterization, 
inspection and monitoring of materials and structures.

• Informatics, Communication and Computing Infrastructure  
- Better and more modern conditions in terms of its computer systems, 
as well as communication tools.
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Expansão do edifício do INEGI encontra-se já na reta final
Infrastructure’s enlargement is already in the final stretch



Ao longo do ano 2021, arrancaram os seis projetos aprovados no âmbito do 
último concurso a Projetos Mobilizadores que contam com a participação do 
INEGI, associados aos setores da Aeronáutica, Automóvel, Espaço, Ferrovia, 
Saúde e Tecnologias de Produção. 

Estes projetos permitem ao INEGI dar continuidade ao trabalho cooperativo 
no qual tem participado, num modelo de colaboração alargada com vista ao 
desenvolvimento e demonstração de soluções tecnológicas que respondam 
às prioridades e principais tendências de cada setor. 

Aeronáutica (FLY.PT)

• Sistema de transporte aéreo pessoal - Protótipo à escala constituído 
por um veículo autónomo aéreo (drone), permitindo a mobilidade 
aérea, um veículo autónomo automóvel, permitindo a mobilidade 
terrestre, e uma cabine acoplável a cada um dos dois veículos, criando 
um sistema intermodal.

• Subsistemas (TRL mais baixo) - Desenvolvimento, prototipagem 
e teste de componentes de propulsão, armazenamento de energia, 
autonomia, acoplamento e integração.
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In 2021, all six projects approved in the scope of the last call for Mobilizing 
projects, and in which INEGI is involved, have started, namely the ones 
related to the Aeronautics, Automotive, Space, Railway, Health and 
Manufacturing Technologies sectors. 

These projects allow INEGI to continue the cooperative work in which it 
has been participating, working under an extended collaboration model 
enabling the development and transfer of technological solutions that 
properly address the needs of each sector.

Aeronautics (FLY.PT)

• Individual air transport system - Scale prototype, consisting of an 
autonomous vehicle (drone; allowing air mobility), an autonomous 
vehicle (allowing land mobility), and a cabin able to be coupled to 
both vehicles, building an intermodal system.

• Subsystems (lower TRL) - Development, prototyping and testing 
of propulsion, energy storage, autonomy, coupling and integration 
components.

https://inegi.pt/pt/noticias/inicio-dos-seis-projetos-mobilizadores-da-industria-nacional/
https://inegi.pt/pt/noticias/inicio-dos-seis-projetos-mobilizadores-da-industria-nacional/
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Automóvel (PAC)

• Processamento de materiais metálicos - Fundição a baixa pressão 
de ligas de alumínio em atmosfera controlada, para o fabrico de 
componentes de motor para automóvel com melhores propriedades 
mecânicas. Compósitos de matriz metálica (à base de alumínio). 
Híbridos obtidos por vazamento de baixa pressão.

• Processamento de materiais compósitos - Estampagem e 
(sobre)injeção, para o fabrico de componentes para o interior do 
automóvel. Novos materiais para estruturas têxteis. Soluções 
produtivas para melhoria do acabamento superficial.

Espaço (VIRIATO)

• Novos materiais compósitos capazes de resistir a temperaturas 
criogénicas, de baixa permeabilidade e que apresentem elevada 
compatibilidade com propelentes para lançadores (como o oxigénio 
líquido ou o metano líquido). 

• Conceção e fabrico (enrolamento filamentar e deposição automática 
de fibra) de protótipos de tanques em material compósito (tipo V) 
para veículos lançadores espaciais.
 

Automotive (PAC)

• Metal processing - Low-pressure casting of aluminium alloys 
under controlled atmosphere, for the fabrication of motor 
components with improved mechanical properties. Metal-matrix 
composites (aluminium based). Hybrids obtained by low-pressure 
casting. 

• Composites processing - Stamping and (over) injection for 
fabrication of car interiors.  New materials for textile structures. 
Manufacturing solutions for improved surface finishing.

Space (VIRIATO)

• New composite material able to cope with cryogenic temperatures, 
with low permeability and high compatibility with launchers 
propellants (e.g. liquid oxygen or liquid methane).

• Design and fabrication (filament winding and automated fibre 
placement, AFP) of composite tanks’ prototypes (Tupe V) for Space 
launching vehicles.  
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Railway (FERROVIA 4.0)

• New solutions for the smart monitoring of the loading, 
occupation and comfort factors in new interiors in benches, 
floors and panels.

• Monitoring systems supporting the predictive maintenance of 
the wheelset and railways, based on imaging systems.

• New solutions for monitoring critical safety events with 
image sensors for slopes, road obstructions and inspection of 
infrastructure elements.

Health (SMART-HEALTH-4-ALL)

• Sensoring and active actuation systems embedded in footwear, 
for monitoring of the plantar pressure and subsequent relief 
of the pressure exerted on the dorsum of the foot. 

• Integrated management and automatic control system for 
the delivery and ingestion of medicine.

Production Technologies (PRODUTECH 4 S&C)

• New methodologies for products/systems’ sustainability 
assessment in the context of their extensive sensing and 
digitalization, and for advanced data processing.

Ferrovia (FERROVIA 4.0)

• Novas soluções para a monitorização inteligente dos esforços, 
da ocupação e dos fatores de conforto de novos interiores em bancos, 
soalhos e painéis.

• Sistemas de suporte à manutenção preditiva para monitorização 
do rodado e da via, baseadas em sistemas de imagem.

• Novas soluções para monitorização de eventos críticos de 
segurança com sensores de imagem para taludes, obstruções de via 
e inspeção de elementos da infraestrutura.

Saúde (SMART-HEALTH-4-ALL)

• Sistemas de sensorização e atuação ativa embebidos em calçado, 
para monitorização da pressão plantar e posterior alívio de pressão 
exercida sobre o dorso do pé.

• Sistema integrado de gestão e controlo automático da entrega 
e toma de medicamentos. 

Tecnologias de Produção (PRODUTECH 4 S&C)

• Novas metodologias para avaliação da sustentabilidade de produtos 
e sistemas no contexto da sua ampla sensorização e digitalização, 
e para tratamento avançado dos dados relacionados. 
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FERROVIA 4.0

Ferrovia
Railway

FLY.PT

Aeronáutica
Aeronautics

PAC

Automóvel
Automotive

VIRIATO

Espaço
Space

SMART-HEALTH-4-ALL

Saúde
Health

PRODUTECH 4 S&C

Tecnologias
de Produção

Manufacturing
Technologies

• New models of sharing and symbiosis of resources in the context 
of Circular Economy, in particular in the areas of residual heat 
management and logistics.

• New approaches for creating ‘Zero Emission & Zero Waste’ 
roadmaps and objectives.

• New approaches for Life-Cycle Engineering and Product and 
Equipment Value Management, in the context of Collaborative 
and Distributed Engineering.

• Novos modelos de partilha e simbiose de recursos no contexto de 
Economia Circular, em particular na área da gestão de calor residual, 
e das cadeias logísticas.

• Novas abordagens para a criação de roteiros e objetivos de 
‘Zero Emission & Zero Waste’.

• Novas abordagens de Life-Cycle Engineering e de Gestão de Valor 
de Produtos e Equipas, no contexto de Desenvolvimento 
Colaborativo e Distribuído.



Foi um momento de reflexão e aprendizagem sobre os desafios que as 
empresas do setor industrial enfrentam, a curto e médio prazo, para responder 
aos novos reptos sociais e políticos no que diz respeito à sustentabilidade. 
Circularidade nos processos, produtos e tecnologias, novos modelos de 
negócio circulares, e os benefícios e desafios da transição para uma economia 
circular foram alguns dos tópicos que subiram ao palco.

A edição de 2021 decorreu em formato híbrido, com parte dos participantes 
a juntarem-se no Centro de Congressos Alfândega do Porto, e outra parte a 
assistir online, em formato live stream.

A IN Conference INEGI realiza-se bienalmente sob o lema Inspiring Industry 
Innovation, com o intuito de trazer a debate questões determinantes para o 
tecido industrial português, em matéria de inovação de base tecnológica 
e de competitividade.

It was a moment of reflection and learning about the challenges that 
companies in the industrial sector face, in the short and medium term, 
to respond to the new social and political challenges with regard to 
sustainability. Some of the topics that took the stage were circularity 
in processes, products and technologies, new circular business models, 
and the benefits and challenges of the transition to a circular economy.

The 2021 edition took place in a blended format, with part of the 
participants joining the Alfândega do Porto Congress Center, and 
another part watching online, in live stream format.

The IN Conference INEGI is held every two years under the motto 
Inspiring Industry Innovation, with the aim of bringing up key issues 
for the Portuguese industry, in the field of technology-based 
innovation and competitiveness.
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https://inegi.pt/pt/noticias/economia-circular-e-sustentabilidade-novos-paradigmas-da-industria-foi-o-tema-que-juntou-mais-de-170-industriais-e-peritos-na-in-conference-inegi-2021/
https://inegi.pt/pt/noticias/economia-circular-e-sustentabilidade-novos-paradigmas-da-industria-foi-o-tema-que-juntou-mais-de-170-industriais-e-peritos-na-in-conference-inegi-2021/
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+170
Empresas 
Companies

Instituições Nacionais 
National Institutions

Instituições Internacionais
International Institutions

Associações Empresariais
Business Associations

Ensino Superior
Higher Education Institutions

14
Palestrantes convidados 
nacionais e internacionais
National and international 
guest Speakers



O INEGI ampliou a sua participação em redes colaborativas e instituições 
de referência, integrando parcerias em setores previamente com pouco 
alcance e reforçando parcerias multinacionais. Cientes que a cooperação 
e a partilha são pilares importantes da inovação, o INEGI continua a explorar 
sinergias e a mobilizar capacidades em torno de iniciativas e projetos 
promissores.

A nível europeu, destaca-se a European Steel Technology Platform, 
associação que reúne os principais stakeholders da indústria metalúrgica 
e siderúrgica europeia. O INEGI trabalha, desde a sua fundação, para 
desenvolver respostas tecnológicas integradas às necessidades da indústria 
metalúrgica e, ao integrar esta plataforma, reforça a sua ligação à indústria 
europeia.

Já a nível nacional, salienta-se a inauguração do laboratório colaborativo 
HyLab para a promoção da economia do hidrogénio verde em Portugal. 
O seu objetivo passa por expandir a capacidade industrial portuguesa com 
a implementação de novas tecnologias, pelo que o INEGI vai contribuir com 
conhecimento, tecnologias e serviços nas fases de produção, transporte e 
distribuição, e respetivas utilizações finais do hidrogénio.
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INEGI has broadened its participation in collaborative networks 
and institutions of reference, joining initiatives in previously under-
reached sectors and reinforcing multinational partnerships. Aware that 
cooperation and teamwork are important pillars of innovation, INEGI 
continues to explore synergies and mobilize capabilities in turn of 
promising initiatives and projects.

At a European level, we highlight the European Steel Technology 
Platform, an association that brings together the main stakeholders of 
the European metallurgical and steel industry. INEGI has worked, since its 
foundation, to develop integrated technological responses to the needs 
of the metallurgical industry and, aims with this step to strengthen its 
connection to the European industry.

On a national level, the inauguration of the collaborative laboratory 
HyLab for the promotion of the green hydrogen economy in Portugal
is noteworthy. Its objective is to expand Portuguese industrial capacity 
with the implementation of new technologies, so INEGI will contribute 
with its expertise, technologies and services in the production, transport 
and distribution phases, and respective end uses of hydrogen. 

https://inegi.pt/pt/noticias/integracao-em-novas-redes-colaborativas/
https://inegi.pt/pt/noticias/integracao-em-novas-redes-colaborativas/
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Em linha com a aposta na transição energética, juntou-se também 
à Associação Portuguesa para o Cluster das Baterias. A iniciativa vai 
impulsionar a cooperação entre entidades, para que do trabalho conjunto 
se consiga atingir o desenvolvimento do setor das baterias em Portugal. 
O INEGI focará esforços no reforço da sustentabilidade do setor e no 
desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

Por fim, integrou também a Plataforma Tecnológica Portuguesa da 
Construção, rede que tem como objetivo melhorar a competitividade 
global do setor da construção nacional. O Instituto tem vindo a desenvolver 
atividade junto do setor da construção, criando soluções competitivas para a 
gestão do ciclo de vida das infraestruturas, e pretende com esta colaboração 
reforçar a resposta tecnológica ajustada às necessidades do setor.
 

In line with its commitment to energy transition, INEGI also joined the 
Portuguese Association for the Battery Cluster. The initiative will 
boost cooperation between entities, so that joint work can boost the 
development of the battery sector in Portugal. INEGI’s efforts will focus 
on strengthening the sector’s sustainability and on developing new 
technological solutions. 

Finally, INEGI is also now part of the Portuguese Construction 
Technological Platform, a network that aims to improve the global 
competitiveness of the national construction sector. The Institute has long 
been working with the construction sector, creating competitive solutions 
for the management of the life cycle of infrastructures, and with this 
collaboration intends to reinforce the technological response adjusted 
to the needs of the sector.



Acreditamos que a inovação 

de base científica e tecnológica 

é a chave para construir 

um mundo melhor e mais 

sustentável.

We believe that scientific and 

technological innovation is the key 

to building a better and more 

sustainable world.
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0.2

https://inegi.pt/pt/investigacao-e-desenvolvimento/
https://inegi.pt/pt/investigacao-e-desenvolvimento/


Os números relativos à produção científica do INEGI aqui 
apresentados resumem o desempenho da equipa INEGI 
integrada no LAETA - Laboratório Associado de Energia, 
Transportes e Aeroespacial, Unidade de I&D da FCT 
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia liderada pelo 
INEGI, que inclui um total de 126 Investigadores Integrados 
doutorados.

These figures related to INEGI’s scientific production 
summarize the performance of INEGI’s team integrated 
into LAETA - Associated Laboratory of Energy, Transports 
and Aerospace, FCT - Portuguese National Funding Agency 
for Science, Research and Technology R&D Unit led by 
INEGI, which includes a total of 126 Integrated Post-Doc 
researchers.

Scientific Results
Produção Científica
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Doutorados
PhDs

126
Projetos FCT 
(mais de 1,7  MEur executados)
FCT Projects 
(more than 1,7  MEur executed)

37

Artigos ISI 
por Investigador
ISI Papers per Researcher

3,7
Patentes Pendentes 
Pending Patents

8

Teses de Doutoramento 
por Investigador  
23 concluídas / 201 em curso
PhD Thesis per Researcher  
23 finished / 201 ongoing

1,8
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Em 2021, o LAETA viu renovado o estatuto de Laboratório Associado por 10 
anos. Para além da atividade regular plurianual, arrancou ainda a execução 
do seu plano estratégico para o período 2021-2030, focado no apoio à 
política científica e tecnológica nacional (PCTN), considerada uma atividade 
essencial para cumprir o objetivo de desempenhar um papel fundamental 
na investigação, inovação e educação em Engenharia Mecânica, dos 
Materiais e Aeroespacial em Portugal. Neste período, o LAETA irá desenvolver 
um conjunto de ações focadas no reforço desta atividade, considerando 
as necessidades específicas de cada um dos principais setores-alvo, 
nomeadamente:

Energia: implementar a nível local os objetivos nacionais, europeus e 
internacionais associados à resposta às alterações climáticas, com foco 
no sistema energético, na gestão e recuperação dos sistemas naturais, 
mas também na melhoria das infraestruturas existentes, para as quais 
terão de ser analisadas e identificadas as metodologias, ferramentas e 
tecnologias mais adequadas.

Transportes: promover a utilização de transportes mais sustentáveis, 
com redução de 25% nas emissões de gases com efeito de estufa em 
2030, comparativamente a 2005, em particular nos setores automóvel, 
aeronáutica e da ferrovia. Foca sobretudo a durabilidade, a reciclabilidade 
e a segurança dos veículos, contribuindo para a descarbonização do 
setor e, em paralelo, para o aumento da competitividade das empresas 
nacionais que atuam nestas cadeias de valor.

In 2021, LAETA saw its Associate Laboratory status renewed for 10 years. 
On top of the regular multi-annual activity, started to execute its strategic 
plan for 2021-2030 foreseeing the support to the implementation of national 
scientific and technologic policy (NSTP) and is considered essential to 
fulfilling the objective of playing a fundamental role in shaping the future of 
research, innovation, and education in Mechanical, Materials and Aerospace 
Engineering in Portugal. In the period 2021-2030, LAETA will develop a set of 
actions focused on strengthening this activity, considering the specific needs 
of each of its main sectors in what concerns to the NSCP, namely:

Energy: to implement at local level the national, European and 
international objectives associated with the global response to 
climate changes, with a focus on the energy system, the management 
and recovery of natural systems, but also on the improvement of 
existing infrastructures, for which the most appropriate methodologies, 
tools and technologies must be analysed and identified.

Transport: to promote the use of more sustainable transport, with 
a reduction of about 25% in greenhouse emission gases in 2030, 
when compared to 2005, particularly in the automotive, aeronautics 
and railroad sub-sectors. It mainly focuses on vehicle’s durability, 
recyclability and safety, contributing to the decarbonisation of the 
sector and, in parallel, increasing the competitiveness of the national 
companies operating in these value-chains.

LAETA
Laboratório Associado para a Energia, 

Transportes e Aeronáutica
Associated Laboratory, for Energy, 

Transports and Aeronautics

https://inegi.pt/pt/noticias/laeta-renova-estatuto-de-laboratorio-associado-e-arranca-execucao-do-plano-estrategico-para-2021-2030/
https://inegi.pt/pt/noticias/laeta-renova-estatuto-de-laboratorio-associado-e-arranca-execucao-do-plano-estrategico-para-2021-2030/
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Aerospace: to accelerate the implementation of the Portugal Space 
2030 Strategy, particularly in the area of ‘Space Technologies’, aiming 
to bring scientific and technological results to higher TRL levels, 
to increase the participation of Portugal in international scientific 
missions, to keep contributing for the establishment of a competitive 
Portuguese scientific and industrial network, while fostering 
Space-related employment within it. 

Complementarily and transversally to these sectors, an additional set 
of actions will be developed aiming to increase the resilience of the 
national industrial companies acting in these value chains.

The plan includes hiring and integrating new PhDs in established scientific 
and technical careers, who, supported by LAETA’s most experienced teams 
in each sector, will be dedicated to the attraction of new talents and to 
international fund-raising, to leverage the main results achieved, thus 
increasing LAETA’s capacity to support the NSTP and, consequently, 
its impact.

Besides INEGI, LAETA is composed of 3 additional institutions, namely the 
Institute of Mechanical Engineering, linked to the Instituto Superior Técnico 
of the Technical University of Lisbon, the Association for the Development of 
Industrial Aerodynamics, linked to the University of Coimbra, and the Centre 
for Research in Aeronautics and Astronautics, at the University Beira Interior.

Aeroespacial: acelerar a implementação da Estratégia Portugal Espaço 
2030, em particular na área das Tecnologias para o Espaço, no que diz 
respeito a aumentar o nível de maturidade dos resultados científicos e 
tecnológicos mais promissores, aumentar a participação de Portugal 
em missões científicas internacionais, contribuir para a implementação 
de uma rede científica e industrial nacional competitiva e promover o 
emprego nesta área.

De forma complementar e transversal a estes setores, será ainda desenvolvido 
um conjunto de ações focadas em aumentar a resiliência do tecido industrial 
nacional envolvido nas suas cadeias de valor.

O plano inclui a contratação e a integração de novos doutorados em carreiras 
científicas e técnicas estabelecidas, que, apoiados pelas equipas mais 
experientes do LAETA em cada setor, estarão dedicados à atração de novos 
talentos e à captação de fundos internacionais para alavancar os principais 
resultados científicos e tecnológicos do LAETA, aumentando a sua capacitação 
no apoio à PCTN e, por conseguinte, o impacto da mesma.

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

LAETA
Laboratório Associado para a Energia, 

Transportes e Aeronáutica
Associated Laboratory, for Energy, 

Transports and Aeronautics
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LAETA activity framework as an Associated Laboratory

Plano de atividades do LAETA como Laboratório Associado 

GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO e LINHAS TEMÁTICAS (LTs)
RESEARCH GROUPS & THEMATIC LINES (TLs)

1. Energia, Ambiente e Florestas
Energy, Environment and Forests

2. Veículos para Transporte de Superfície e Aéreo
Surface and Air Transport Vehicles

3. Tecnologias Aeroespaciais
Space Technologies
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A relação de parceria já 

consolidada com a indústria 

resulta em mais de 120 

projetos de inovação por ano.

Our well-established partnership 

with industry results in more than 

120  innovation projects per year.
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0.3

https://inegi.pt/pt/inovacao-e-transferencia-de-tecnologia/
https://inegi.pt/pt/inovacao-e-transferencia-de-tecnologia/


Apesar do contexto pandémico, a atividade de inovação com a indústria voltou 
a crescer – cerca de 28% - em relação ao ano anterior devido, essencialmente, 
ao aumento de cerca de 78% na execução dos Projetos Mobilizadores e Projetos 
em copromoção iniciados no ano anterior, registando-se também o crescimento 
contínuo na atividade associada aos Projetos Europeus verificado ao longo dos 
últimos anos. 

No total estiveram em curso 118 projetos de inovação com empresas em 2021, 
com um valor total executado superior a 7,8 milhões de euros.

Despite the pandemic context, the innovation activity with the industry kept 
increasing – in about 28% - when compared to the previous year, mainly due to 
the growth in about 78% registered in the execution of Mobilizing Projects and 
Co-Promotion Projects started in the previous year, while keeping the continuous 
growth in the activity related to European projects. 

In total, there were 118 ongoing innovation projects with companies during 2021, 
with an executed total value exceeding 7,8 million euros.

Innovation Activity with Industry
Atividade de Inovação com a Indústria
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Projetos de Inovação com a Indústria
Número de Projetos
Innovation Projects with industry
Number of Projects
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Destaques por setor
Highlights by sector
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Projeto Mecânico, de Automação 
e Monitorização
Mechanical and Automation Project and Monitoring

Inspeção por Visão Artificial
Artificial Vision Inspection

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

Prototipagem e Validação Experimental
Prototyping and Experimental Validation

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Materiais Metálicos e Processos
Metallic Materials and Processes

Materiais Híbridos e Processos
Hybrid Materials and Processes

Fabrico Aditivo
Additive Manufacturing

Simulação de Processos de Fabrico
Simulation of Manufacturing

https://inegi.pt/pt/inovacao/industria/
https://inegi.pt/pt/inovacao/industria/
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› 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.

› Development of non-invasive intelligent sensors for monitoring the engine 
condition, without the need for an external power supply.

› Development of a system for capturing, processing and making data available, 
using non-invasive sensors, without changing industrial equipment (retrofit).

› Support for the integration of Augmented Reality interface for the maintenance 
of production lines.

PROJETO / Project

GRS - Glartek Sensorização sem Alteração dos Equipamentos Industriais / Glartek Retrofit Sensors 

PROJETO / Project

COFINANCIAMENTO / Co-fundingLÍDER / Leader

https://inegi.pt/pt/noticias/sistema-baseado-na-internet-das-coisas-industrial-industrial-internet-of-things-ou-iiot-para-monitorizacao-preditiva-e-corretiva-de-equipamentos-do-chao-de-fabrica-com-sensores-nao-invasivos/
https://inegi.pt/pt/noticias/sistema-baseado-na-internet-das-coisas-industrial-industrial-internet-of-things-ou-iiot-para-monitorizacao-preditiva-e-corretiva-de-equipamentos-do-chao-de-fabrica-com-sensores-nao-invasivos/


› 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.

› Development and experimental tests of processability and multimaterial 
deposition, through additive technology by DED.

› Production and repair of metallic components by DED.

› Life cycle assessment of products and/or systems produced by this metallic 
additive manufacturing technology.
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ADD.ADDITIVE - Adicionar Fabrico Aditivo à indústria portuguesa /
Add Additive Manufacturing to Portuguese industry

PROJETO / ProjectCOFINANCIAMENTO / Co-funding

LÍDER / Leader PARCEIROS / Partners

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.

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/tecnologia-de-fabrico-aditivo-metalico-por-deposicao-direta-de-energia-ded-em-celula-laboratorial-com-vista-a-otimizacao-do-processo-produtivo/
https://inegi.pt/pt/noticias/tecnologia-de-fabrico-aditivo-metalico-por-deposicao-direta-de-energia-ded-em-celula-laboratorial-com-vista-a-otimizacao-do-processo-produtivo/
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CHETO_IIOT - Sistema inovador de manutenção preventiva e monitorização avançada para máquina ferramenta 
de furação profunda e fresagem integrando novos avanços em tecnologia Indústria 4.0 / Innovative preventive 
maintenance and advanced monitoring system for deep drilling and milling machine tools integrating new advances 
in Industry 4.0 technology

PROJETO / Project

CLIENTE / Client COFINANCIAMENTO / Co-funding

› 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.

› Mapping of the main monitoring needs of CHETO equipment.

› Support for the development of an instrumentation module for CHETO systems.

› Review and selection of a solution for analysis and treatment of data acquired 
in the equipment.

› Review and selection of an IIoT platform, to implement monitoring and predictive 
maintenance features.

› Support for the integration of sensor systems in the pilot system and testing.

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/solucoes-tecnologicas-para-a-digitalizacao-de-equipamentos-de-furacao-profunda-e-fresagem-no-contexto-do-iiot-industrial-internet-of-things-com-foco-na-manutencao-preditiva-e-monitorizacao-avancada/
https://inegi.pt/pt/noticias/solucoes-tecnologicas-para-a-digitalizacao-de-equipamentos-de-furacao-profunda-e-fresagem-no-contexto-do-iiot-industrial-internet-of-things-com-foco-na-manutencao-preditiva-e-monitorizacao-avancada/


› Definição da metodologia e requisitos de ensaio experimental.

› Tratamento dos dados experimentais e interpretação científica.

› Modelização numérica completa dos mecanismos de dissipação mecânicos 
e térmicos de energia da transmissão em teste.

› Definition of the experimental testing requirements and methodology.

› Processing of experimental results and its scientific interpretation.

› Complete numerical modeling of the mechanical and thermal energy dissipation 
mechanisms of the tested gearbox.
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Influência da formulação de óleos de engrenagem na eficiência de uma transmissão de 2.5MW para turbina eólica /
Influence of gear oil formulation on the efficiency of a 2.5 MW wind turbine gearbox 

PROJETO / Project

CLIENTE / Client PARCEIRO / Partner

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/metodo-de-ensaio-para-testar-a-influencia-de-diferentes-oleos-de-engrenagens-na-eficiencia-de-uma-transmissao-de-2-5mw-para-turbina-eolica/
https://inegi.pt/pt/noticias/metodo-de-ensaio-para-testar-a-influencia-de-diferentes-oleos-de-engrenagens-na-eficiencia-de-uma-transmissao-de-2-5mw-para-turbina-eolica/


Projeto Mecânico
Mechanical Design

Desenvolvimento de Produto
Product Development

Prototipagem e Validação Experimental
Prototyping and Experimental Validation

Instrumentação, Automação e Controlo
Instrumentation, Automation and Control

Design-For-Excellence

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Novos Materiais
New Materials

Simulação de Processos
Processes Simulation

Integridade Estrutural
Structural Integrity

Monitorização Estrutural
Structural Monitoring

https://inegi.pt/pt/inovacao/bens-de-equipamento/
https://inegi.pt/pt/inovacao/bens-de-equipamento/
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PROJETO / Project

› 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.

› Development of equipment for a new generation of dryers, with special 
intervention in the fields of thermal energy and fluid dynamics.

› Instrumentation as well as experimental and computational analysis of the 
previous model of the equipment,  to identify improvement areas.

› Development of an analytical tool to support product development.

› Implementation of technology that ensures temperature stability throughout 
the drying chamber, with energy efficiency and economy, noise, insulation 
and optimized maintenance. ROQ SAHARA - Equipamento de termofixação para a indústria têxtil / Heat setting equipment for the textile industry 

CLIENTE / Client

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-de-termofixacao-para-a-industria-textil-com-otimizacao-energetica-e-elevada-eficiencia-e-performance-assegurando-temperatura-constante-e-manutencao-simplificada/
https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-de-termofixacao-para-a-industria-textil-com-otimizacao-energetica-e-elevada-eficiencia-e-performance-assegurando-temperatura-constante-e-manutencao-simplificada/


PROJETO / Project

› 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.

› Development of an innovative counterweight solution, for the controlled movement of the 
barrier rod, integrated inside the fairing.

› Development of modular and adjustable counterweight system, to allow several 
configurations that can go up to seven meters in length.

› Mechanical design adapted to the particular requirements of the Swedish railway, including 
the operation of the system in a temperature range from -40°C to 70°C, considering the 
possibility of having ice, snow and wind speed reaching 126km/h.

› Patented product and winner of the Red Dot Design Award, in the Product Design 2021 
category.

XBARRIER100  

CLIENTE / Client

PROJETO / Project
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https://inegi.pt/pt/noticias/mecanismo-de-barreira-de-passagem-de-nivel-automatico-simultaneamente-funcional-seguro-e-esteticamente-apelativo-para-utilizacao-na-infraestrutura-ferroviaria-da-suecia/
https://inegi.pt/pt/noticias/mecanismo-de-barreira-de-passagem-de-nivel-automatico-simultaneamente-funcional-seguro-e-esteticamente-apelativo-para-utilizacao-na-infraestrutura-ferroviaria-da-suecia/
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› 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.

› Development and construction of highly versatile equipment, with the 
capability to perform milling and friction stir welding (FSW).

› Development of new and improved monitoring and control methods for the 
welding process.

› Development of welding tools for multi-material joints, such as polymers with 
aluminium, or aluminium with steel, and welding tools for steel and titanium 
alloys. TSF SOLD&MAQ - Equipamento integrado de soldadura em estado sólido de multimateriais e Maquinagem / 

Integrated equipment for solid-state welding of multi-material and Machining 

PROJETO / Project

CLIENTE / Client COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-flexivel-e-modular-para-realizar-soldadura-por-friccao-linear-fsw-friction-stir-welding-em-diversos-materiais-como-ligas-metalicas-polimeros-compositos-e-combinacoes-multimaterial/
https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-flexivel-e-modular-para-realizar-soldadura-por-friccao-linear-fsw-friction-stir-welding-em-diversos-materiais-como-ligas-metalicas-polimeros-compositos-e-combinacoes-multimaterial/


› 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.

› Development of a product for complete sealing in the union between tubes (models between 50mm 
and 600mm in diameter), ensuring the retention of any axial movement caused by fluid pressures inside.

› Optimization studies to develop strong cast iron components, as light as possible.

› Design and optimization of seals, a critical component for proper operation of the joint, preventing 
leaks and identifying its ideal hardness level.

› Testing and functional validations of prototypes, both in the concept screening phase and in the 
detailed final solution.

› Collaboration in creation and writing of 2 international patents already approved.
H-FIX 

CLIENTE / Client

PROJETO / Project
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COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/junta-inovadora-multimaterial-e-multi-diametro-para-unir-tubagens-de-grandes-diametros-e-sob-pressoes-elevadas-melhorando-a-eficiencia-dos-sistemas-de-distribuicao-de-agua-ou-gases/
https://inegi.pt/pt/noticias/junta-inovadora-multimaterial-e-multi-diametro-para-unir-tubagens-de-grandes-diametros-e-sob-pressoes-elevadas-melhorando-a-eficiencia-dos-sistemas-de-distribuicao-de-agua-ou-gases/


Processos de Fabrico 
para Materiais Compósitos
Manufacturing Processes for Composites

Desenvolvimento de Produto
Product Development

Monitorização Estrutural
Structural Monitoring

Adesivos Estruturais
Structural Adhesives

Prototipagem e Validação Experimental
Prototyping and Experimental Validation

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

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Simulação de Processos de Fabrico
Simulation of Manufacturing

Integridade Estrutural
Structural Integrity

https://inegi.pt/pt/inovacao/aeronautica-espaco-e-defesa/
https://inegi.pt/pt/inovacao/aeronautica-espaco-e-defesa/
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› 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 térmico-elástica 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.

› Design, manufacture and integration of Mechanical Equipment and Systems (MGSE - Mechanical 
Ground Support Equipment) for testing and validation of the behavior of the arm and reflector 
of the first European large space antenna. 

› Development of equipment and mechanical systems to perform vibration tests and vacuum 
testing of the subsystem (reflector and arm).

› Development and implementation of the necessary mechanical and control systems to carry 
out and monitor the thermal-elastic distortion tests of the antenna arm.

› Support in the definition of test procedures and active participation in the various testing 
campaigns for the sub-systems of this antenna.

COPERNICUS EXPANSION MISSION - Programa Radiómetro de Micro-ondas de Imagens do Copernicus 
- CIMR / Copernicus Imaging Microwave Radiometer Programme - CIMR

CLIENTES / Clients

PROJETO / Project

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/equipamentos-para-testar-componentes-dos-satelites-do-programa-copernicus-que-vai-recolher-informacao-sobre-a-terra-para-apoiar-as-politicas-ambientais-e-de-seguranca-da-uniao-europeia/
https://inegi.pt/pt/noticias/equipamentos-para-testar-componentes-dos-satelites-do-programa-copernicus-que-vai-recolher-informacao-sobre-a-terra-para-apoiar-as-politicas-ambientais-e-de-seguranca-da-uniao-europeia/


› 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.

› Development and implementation of pre-impregnated materials manufacturing 
processes for intermediate modulus carbon fibers (IMCF), suitable for application 
in launchers, and high modulus carbon fibers (HMCF), suitable for application in 
satellites. 

› Development of new prepreg formulations for future high-performance space 
structural components.
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PROJETO / Project

SpaceCarbon - Fibras de Carbono Europeias e Materiais 
Pré-impregnados para Aplicações Espaciais / European 
Carbon Fibres and Pre-Impregnated 

PROJETO / Project

PARCEIROS / Partners

COFINANCIAMENTO / Co-funding

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

https://inegi.pt/pt/noticias/novas-formulacoes-e-processos-de-fabrico-de-pre-impregnados-de-fibra-de-carbono-para-fortalecer-a-producao-europeia-de-materiais-compositos-de-elevado-desempenho-para-aplicacao-em-lancadores-e-satelites/
https://inegi.pt/pt/noticias/novas-formulacoes-e-processos-de-fabrico-de-pre-impregnados-de-fibra-de-carbono-para-fortalecer-a-producao-europeia-de-materiais-compositos-de-elevado-desempenho-para-aplicacao-em-lancadores-e-satelites/
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› 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.

› Development and testing of thermo-acoustic insulation in composite material applied to 
the interior walls of the fuselage and to the floor panels of the prototype cockpit.

› Development of carbon panels with added graphene – installed on the same prototype 
– and testing their resistance to bird impact.

› Development of numerical models to simulate the structural behavior of materials and their 
resistance to impact, to prove the feasibility of replacing metallic components with composite 
components in aeronautical structures.

› Development of eco-efficient manufacturing approaches and creation of a multidimensional 
design evaluation model to measure efficiency.

PASSARO - Capacidades para Testes Estruturais e 
Funcionais Inovadores de Estruturas Aeronáuticas / 
caPAbilities for innovative Structural and functional 
teSting of AeROstructures

CLIENTES / Clients

PROJETO / Project

PARCEIROS / Partners

CAETANO AERONAUTICS, AERTEC, INEGI, ISQ, ALMADESIGN, 
STRATOSPHERE, EDISOFT, GMV, OPTIMAL STRUCUTURAL 
SOLUTIONS, CEIIA, TEKEVER.

COFINANCIAMENTO / Co-funding

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/prototipos-de-estruturas-compositas-multifuncionais-para-aplicacao-em-cockpit-para-tornar-as-aeronaves-mais-leves-resistentes-ao-impacto-e-ao-ruido-e-com-elevado-desempenho-estrutural-e-compatibilidade-eletromagnetica/
https://inegi.pt/pt/noticias/prototipos-de-estruturas-compositas-multifuncionais-para-aplicacao-em-cockpit-para-tornar-as-aeronaves-mais-leves-resistentes-ao-impacto-e-ao-ruido-e-com-elevado-desempenho-estrutural-e-compatibilidade-eletromagnetica/


› 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.

› Monitoring of the structural integrity of adhesive joints using Lamb waves, 
aiming to collect data on premature failures.

› Development of data processing algorithms and deep learning algorithms for data 
interpretation.

› Adaptation of Lamb waves data processing techniques to the reality of aeronautical 
activity, including electromagnetic noise, environmental disturbances and the 
complexity of physical mechanisms, in order to meet the requirements of USA’s 
Federal Aviation Administration (FAA).
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Lamb Waves 

PROJETO / Project

PARCEIROS / Partners

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/metodologia-para-detetar-localizar-e-quantificar-ma-adesao-em-pecas-de-estruturas-aeronauticas-coladas-com-adesivos-estruturais-atraves-de-tecnologia-de-ondas-lamb/
https://inegi.pt/pt/noticias/metodologia-para-detetar-localizar-e-quantificar-ma-adesao-em-pecas-de-estruturas-aeronauticas-coladas-com-adesivos-estruturais-atraves-de-tecnologia-de-ondas-lamb/


Adesivos Estruturais
Structural Adhesives

Monitorização Estrutural 
Structural Monitoring

Fundição
Foundry

Conformação Plástica
Metal Forming

Novos Materiais Metálicos
New Metallic Materials

Novas Soluções Estruturais
New Structural Solutions

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

Análise Dinâmica Multicorpo
Multibody Dynamic Analysis

Mecânica Computacional
Computational Mechanics

Prototipagem e Validação Experimental 
Prototyping and Experimental Validation

Integridade Estrutural 
Structural Integrity

Desenvolvimento de Produto
Product Development

https://inegi.pt/pt/inovacao/automovel-e-transportes/
https://inegi.pt/pt/inovacao/automovel-e-transportes/


PROJETO / Project

63 |

› 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.

› Identification of the most practical and efficient technological process to obtain a magnetized 
particle, and the appropriate combination of adhesive and magnetized cork microparticles.

› Complete mechanical characterization of the new composite material, including tensile 
strength, tenacity, glass transition temperature, curing kinetics and hydrothermal degradation.

› Development of equipment to obtain an adhesive with mechanical properties that vary 
gradually along the overlap, using micro magnetized particles and a magnet.

› Identification of the best particle dispersion for optimized joint strength, through numerical 
analysis, and respective experimental validation of the technology, which has already been 
patented in Europe and the United States of America. 63 |

MAGADHESIVE - Juntas adesivas graduadas com aplicação de micropartículas de cortiça / 
Graduated adhesive joints with cork microparticles

PROJETO / Project

COFINANCIAMENTO / Co-funding

https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-e-processo-de-fabrico-de-juntas-adesivas-graduadas-reforcadas-com-microparticulas-de-cortica-magnetizadas-com-melhor-distribuicao-de-tensoes-e-unioes-mais-resistentes-e-leves/
https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-e-processo-de-fabrico-de-juntas-adesivas-graduadas-reforcadas-com-microparticulas-de-cortica-magnetizadas-com-melhor-distribuicao-de-tensoes-e-unioes-mais-resistentes-e-leves/
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› 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.

› Preliminary studies to specify concepts for new architectures, including interiors 
and exteriors, vehicle platforms and digital concepts.

› Definition of methodologies for sustainability assessment and systematization 
of new testing and validation approaches.

› Preliminary studies to identify concepts to be developed associated with products 
and processes related to structures and exteriors.

› Preliminary studies to define application scenarios, gather requirements 
and carry out conceptual studies.

PROJETO / Project

PAC - Portugal AutoCluster para o Futuro / 
Portugal AutoCluster for the Future 

PROJETO / Project

PARCEIROS / Partners

COFINANCIAMENTO / Co-funding

LÍDER / Leader

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.

https://inegi.pt/pt/noticias/solucoes-tecnologicas-para-capacitar-o-setor-automovel-nacional-na-resposta-aos-desafios-do-veiculo-do-futuro-impulsionando-a-sua-internacionalizacao/
https://inegi.pt/pt/noticias/solucoes-tecnologicas-para-capacitar-o-setor-automovel-nacional-na-resposta-aos-desafios-do-veiculo-do-futuro-impulsionando-a-sua-internacionalizacao/


› 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.

› Development of new processing and control methodologies, which allow a more 
in-depth knowledge of process variables, making it easier to diagnose production 
faults and defects.

› Process tuning through tools with movable dies, enabling greater flexibility and 
proximity of the forged shape to the final geometry.

› Introduction of technology for real-time monitoring, to reduce defects and 
rejection rates in production.

 TOP 4GED - Desenvolvimento de novos produtos de alto valor acrescentado para a indústria automóvel / 
Development of new high added value products for the automotive industry

PROJETO / Project

CLIENTE / Client COFINANCIAMENTO / Co-funding

65 |

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/processo-de-forjamento-de-aco-a-frio-automatizado-garantindo-qualidade-e-reducao-de-materia-prima-no-fabrico-de-componentes-automovel-de-alta-performance/
https://inegi.pt/pt/noticias/processo-de-forjamento-de-aco-a-frio-automatizado-garantindo-qualidade-e-reducao-de-materia-prima-no-fabrico-de-componentes-automovel-de-alta-performance/
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› 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.

› Development of on-board subsystems for monitoring the rolling stock and 
remote monitoring of the track, for the detection and identification of geometric 
changes and defects.

› Development of new sensors for the detection of critical events in rolling stock 
and infrastructure, using imaging technologies.

› Collaboration in the mechanical structures design of the Remote Monitoring Box.

FERROVIA 4.0 

PROJETO / ProjectCOFINANCIAMENTO / Co-funding

PARCEIROS / PartnersLÍDER / Leader

ALMADESIGN, EVOLEO, INEGI, IP, INOVA+, ISQ, IT-UA, IPP, ISEL, ISEP, IST, ITECONS, LNEC, 
MCG, MOTA - ENGIL, NOMAD TECH, PFP, SOLVIT, UC, UM, FEUP.

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/componentes-ferramentas-e-sistemas-orientados-para-a-sustentabilidade-economica-e-ecologica-do-sistema-ferroviario-nacional-incluindo-tecnologias-de-imagem-e-monitorizacao/
https://inegi.pt/pt/noticias/componentes-ferramentas-e-sistemas-orientados-para-a-sustentabilidade-economica-e-ecologica-do-sistema-ferroviario-nacional-incluindo-tecnologias-de-imagem-e-monitorizacao/


Transferência de Calor
Heat Transfer

Materiais de Mudança de Fase
Phase Changing Materials

Energia Eólica
Wind Energy

Bioenergia
Bioenergy

Combustão
Combustion

Avaliação de Recurso Energético
Energy Resource Assessment

Suficiência Energética
Energy Sufficiency

Termodinâmica
Thermodynamics

Máquinas Térmicas
Thermo Machines

https://inegi.pt/pt/inovacao/energias-renovaveis/
https://inegi.pt/pt/inovacao/energias-renovaveis/


PROJETO / Project

68 |

› 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.

› Development of simulation tools for system analysis and component design.

› Development of a variable geometry ejector for the thermal compression of steam.

› Design and construction of a prototype, which includes two systems operating in 
parallel, namely the solar thermal collector and the desalination subsystem.

› Development of a monitoring and control system.

› Experimental tests.

68 |

SMALL_SOLDES  - Desenvolvimento de um sistema de dessalinização de pequena escala com triplo efeito 
acionado por energia solar / Development of a small-scale, solar-powered triple-effect desalination system 

PROJETO / Project

COFINANCIAMENTO / Co-funding

https://inegi.pt/pt/noticias/sistema-de-dessalinizacao-para-aplicacoes-de-pequena-escala-local-e-comunitaria-que-utiliza-energia-solar-termica-e-tecnologia-de-compressao-de-vapor-para-tornar-a-agua-salgada-em-agua-potavel/
https://inegi.pt/pt/noticias/sistema-de-dessalinizacao-para-aplicacoes-de-pequena-escala-local-e-comunitaria-que-utiliza-energia-solar-termica-e-tecnologia-de-compressao-de-vapor-para-tornar-a-agua-salgada-em-agua-potavel/


PROJETO / Project

69 |

› 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.

› Application and development of non-destructive testing (NDT) - Thermography 
and Digital Image Correlation (DIC) - to monitor the appearance of defects 
in wind blades in operation.

› Use of fibre Bragg grating (FBGs) and distributed fibre optic sensing (DFOs) 
to monitor the structural integrity of wind blades.

› Development of tools for predicting the structural behavior of underwater 
gravity-based structure (GBS) offshore platforms.

› Design, testing and monitoring of off-shore underwater structures of the GBS 
type in a wave tank and at sea. MAREWIND - Soluções de materiais para a redução de 

custos e extensão de vida útil em instalações off-shore 
de energia eólica / MAterials solutions for cost Reduction 
and Extended service life on WIND off-shore facilities

PROJETO / ProjectCOFINANCIAMENTO / Co-funding

PARCEIROS / Partners

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.
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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.

https://inegi.pt/pt/noticias/sistema-de-avaliacao-da-integridade-estrutural-das-pas-de-aerogeradores-para-aumentar-a-vida-util-de-materiais-e-estruturas-em-parques-eolicos-offshore/
https://inegi.pt/pt/noticias/sistema-de-avaliacao-da-integridade-estrutural-das-pas-de-aerogeradores-para-aumentar-a-vida-util-de-materiais-e-estruturas-em-parques-eolicos-offshore/


Projeto Mecânico
Mechanical Design

Avaliação de Recurso Energético
Energy Resource Assessment

Sistemas Mecânicos para o Ambiente Marinho
Mechanical Systems for the Marine Environment

Simulação Hidrodinâmica
Hydrodynamic Simulation

Soluções Estruturais para o Ambiente Marinho
Structural Solutions for the Marine Environment

https://inegi.pt/pt/inovacao/economia-do-mar/
https://inegi.pt/pt/inovacao/economia-do-mar/


PROJETO / Project

71 |

› 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.

› Design of a modular docking station with an electromechanical drive for 
opening and closing, capable of housing various diameters of autonomous 
underwater vehicles (AUVs).

› Application of eco-friendly materials in the concept.

› System tests in a laboratory environment.

71 |

INTENDU - Tecnologias integradas para operações 
persistentes de plataformas robóticas submarinas / 
Integrated Technologies Longterm Deployment 
of Robotic Underwater platforms

PROJETO / ProjectCOFINANCIAMENTO / Co-funding

PARCEIROS / PartnersLÍDER / Leader

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

https://inegi.pt/pt/noticias/estacao-de-docagem-para-veiculos-submarinos-autonomos-com-vista-a-monitorizacao-remota-na-aquacultura-offshore/
https://inegi.pt/pt/noticias/estacao-de-docagem-para-veiculos-submarinos-autonomos-com-vista-a-monitorizacao-remota-na-aquacultura-offshore/


Instrumentação de Estruturas 
Metálicas e de Betão
Instrumentation of Metal and Concrete Structures

Medição de Deslocamentos
Displacement Measuring

Medição de Alterações 
Estruturais por Análise de Imagem
Structural Changes Measuring by Image Analysis

Técnicas Óticas para Medição
Optical Measuring Techniques

Avaliação da Condição Estrutural
Structural Health Assessment

https://inegi.pt/pt/inovacao/infraestruturas/
https://inegi.pt/pt/inovacao/infraestruturas/
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SAFE CITIES - Inovação para Construir Cidades Seguras / Innovation to Build Safe Cities

PROJETO / Project

CLIENTE / Client

› 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.

› Development of smart urban sensors.

› Development of a structural monitoring system, which measures displacement 
fields in structures such as bridges.

› Development of an innovative system for image stabilization in surveillance 
cameras, which will compensate for the harmful effects of vibration on the 
quality of the image.

› Testing of the developed technologies in a real environment.

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/solucoes-tecnologicas-na-area-da-iot-internet-das-coisas-para-responder-e-antecipar-os-desafios-das-sociedades-urbanas-modernas-particularmente-em-questoes-de-seguranca/
https://inegi.pt/pt/noticias/solucoes-tecnologicas-na-area-da-iot-internet-das-coisas-para-responder-e-antecipar-os-desafios-das-sociedades-urbanas-modernas-particularmente-em-questoes-de-seguranca/


Caracterização estrutural de revestimentos cerâmicos / Structural characterization of ceramic coatings

PROJETO / Project

CLIENTE / Client

› 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 setup experimental para a realização controlada de 
ciclos térmicos (até 50ºC).

› Instrumentation of panels with strain and temperature sensors, in specific 
locations.

› Experimental measurement of stress and temperature in panels with ceramic 
coating, bonding and other insulation materials.

› Development of an experimental setup for controlled thermal cycles 
(up to 50ºC).

PROJETO / Project

| 74 

https://inegi.pt/pt/noticias/caracterizacao-estrutural-de-revestimentos-ceramicos-e-materiais-de-ligacao-para-aferir-a-durabilidade-dos-materiais-quando-sujeitos-a-ciclos-termicos/
https://inegi.pt/pt/noticias/caracterizacao-estrutural-de-revestimentos-ceramicos-e-materiais-de-ligacao-para-aferir-a-durabilidade-dos-materiais-quando-sujeitos-a-ciclos-termicos/


Biomecânica
Biomechanics

Mecânica Computacional
Computacional Mechanics

Comportamento Mecânico 
dos Biotecidos
Mechanical Behaviour of Bio-tissues

Instrumentação 
e Monitorização
Instrumentation and Monitoring

Processamento de Imagem
Image Processing

Projeto Mecânico
Mechanical Design

https://inegi.pt/pt/inovacao/saude-e-desporto/
https://inegi.pt/pt/inovacao/saude-e-desporto/
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NEXTRAINER - Novo Equipamento para Treino e Recuperação Neuromuscular Avançada de solear, 
gêmeos e tendão de Aquiles / New Equipment for Advanced Neuromuscular Calf Training and Recovery

PROJETO / Project

COFINANCIAMENTO / Co-fundingCLIENTE / Client

PROJETO / Project

› 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.

› Mechanical design of the equipment, to make it possible to perform the exercise 
standing and sitting.

› Development and integration of sensor systems and their instrumentation, 
including a triaxial sensor, which allows a detailed evaluation of the 
three-dimensional force vector.

› Support in the development of the advanced monitoring system, which 
enables to see changes in athletes’ biomechanical responses, supporting timely 
intervention or performance monitoring for coaches, therapists and athletes.

https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-sensorizado-orientado-para-o-treino-do-tricep-sural-destinado-a-otimizacao-do-rendimento-e-reducao-de-lesoes-em-atletas-de-elite/
https://inegi.pt/pt/noticias/equipamento-sensorizado-orientado-para-o-treino-do-tricep-sural-destinado-a-otimizacao-do-rendimento-e-reducao-de-lesoes-em-atletas-de-elite/
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SPINMESH - Electroinjecção de polímeros reabsorvíveis para o fabrico de redes para 
correção de prolapsos / Melt electrospinning of polymeric bioabsorbable meshes for pelvic 
organ prolapse repair

PROJETO / Project

COFINANCIAMENTO / Co-fundingPARCEIRO / Partner

PROJETO / Project

› 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.

› Development of a prototype electrospinning equipment, with 3D printing of fibers with microscale 
diameters.

› Development of a prototype of biodegradable nets with better isotropic and mechanical performance, 
similar to human tissue, for application in the treatment of women’s pelvic floor disorders.

› Development of woman’s pelvic cavity virtual models capable of simulating, in different load scenarios 
of the pelvic cavity muscles and organs, the geometries that improve the performance of the implants 
(meshes), and their optimal implantation during the dysfunctions surgical correction process.

› Modelling studies on the degradation kinetics of biodegradable polymers to calibrate their durability.

› In vitro studies of the process of adhesion and growth of cells in implants and meshes produced 
with different materials and geometries.| 77 

https://inegi.pt/pt/noticias/prototipo-de-impressora-3d-de-implantes-atraves-da-electroextrusao-de-polimeros-para-producao-de-dispositivos-medicos-mais-resistentes-e-com-maior-flexibilidade/
https://inegi.pt/pt/noticias/prototipo-de-impressora-3d-de-implantes-atraves-da-electroextrusao-de-polimeros-para-producao-de-dispositivos-medicos-mais-resistentes-e-com-maior-flexibilidade/
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HP-CPAP - Capacete CPAP de alto desempenho / 
High performance CPAP helmet

PROJETO / ProjectCOFINANCIAMENTO / Co-funding

› 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.

› Development of a CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) helmet, 
with ergonomic design and noise reduction, for non-invasive ventilation in the 
context of hospitalisation.

› Development of a Venturi-type medical gas mixing valve with high precision 
titration, flow regulation, supply of clean gases from the hospital network or by 
moving systems, and the possibility of operation without electrical supply.

› Integration of helmet/patient anchoring system, comfortable and easy to 
incorporate.

PARCEIROS / PartnersLÍDER / Leader

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

PROJETO / Project

https://inegi.pt/pt/noticias/prototipo-de-capacete-respiratorio-reutilizavel-apos-esterilizacao-com-maior-durabilidade-seguranca-e-conforto-face-as-solucoes-existentes-no-mercado/
https://inegi.pt/pt/noticias/prototipo-de-capacete-respiratorio-reutilizavel-apos-esterilizacao-com-maior-durabilidade-seguranca-e-conforto-face-as-solucoes-existentes-no-mercado/


A confiança e o reconhecimento 

dos nossos clientes e parceiros 

comprovam o nosso capital 

de experiência.

The trust and recognition of those 

who choose to work with us 

demonstrate our experience capital.
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0.4

https://inegi.pt/pt/servicos/
https://inegi.pt/pt/servicos/
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Services Activity
Atividade de Serviços

O volume de negócios da área de Serviços cresceu 
cerca de 12,8% face ao ano anterior, registando-se 
crescimento nos três segmentos de negócio 
associados.

Na Formação Avançada o crescimento foi de 43,1%, 
nos Serviços Laboratoriais de 13,6% e na Consultoria 
de 9,7%.

Turnover in the Services area grew by around 12.8% 
over the previous year, with growth in the three 
associated business segments.

In Advanced Training growth was 43.1%, in Laboratory 
Services 13.6% and in Consulting 9.7%.

600
Clientes
Customers

2,6M€
Volume Negócios
Turnover

Serviços Laboratoriais
Laboratory Services

Formação Avançada
Advanced Training

Consultoria
Consulting
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Destaques
Highlights



Energia Eólica
Wind Energy

Previsão de Energia Renovável
Renewable Energy Forecast

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

Perícias Científicas
Scientific Investigations

Gestão e Engenharia Industrial
Industrial Engineering and Management

Tecnologias de Produção
Manufacturing Technologies

Estudos na Área Ambiental
Environmental Studies

https://www.inegi.pt/pt/servicos/consultoria/gestao-e-engenharia-industrial/
https://www.inegi.pt/pt/servicos/consultoria/tecnologias-de-producao/
https://www.inegi.pt/pt/servicos/consultoria/estudos-na-area-ambiental/
https://inegi.pt/pt/consultoria/
https://www.inegi.pt/pt/consultoria/
https://www.inegi.pt/pt/servicos/consultoria/energia-eolica/
https://www.inegi.pt/pt/servicos/consultoria/previsao-de-energia-renovavel/
https://www.inegi.pt/pt/servicos/consultoria/energia-sustentabilidade-e-economia-circular/
https://www.inegi.pt/pt/servicos/consultoria/pericias-cientificas/
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› Estudo e projeto de centrais fotovoltaicas partilhando o mesmo ponto 
de ligação à rede com parques eólicos existentes.

› Estudo e projeto de parques eólicos partilhando o mesmo ponto de ligação 
à rede com centrais fotovoltaicas existentes.

› Integração de centrais eletroprodutoras híbridas (eólica e solar fotovoltaico) 
em unidades industriais.

› Study and design of photovoltaic power plants sharing the grid connection 
point as existing wind farms.

› Study and design of wind farms sharing the grid connection point as 
existing photovoltaic power plants.

› Integration of hybrid power plants (wind and solar photovoltaic) in industrial 
units.

84 |

CLIENTES / Clients Potência Eólica
Wind Power
Avaliação do desempenho
Performance evaluation

3 GW

Projetos de
Parques Eólicos
Wind Farm Projects
Projeto, estimativas de produção 
e estudos de adequação
Project, production estimates
and suitability studies

35 GW

Estações 
Meteorológicas
Weather Stations
Monitorização e Operação
Monitoring and Operation

550

https://inegi.pt/pt/noticias/analise-de-cenarios-de-hibridizacao-de-centrais-eletroprodutoras-de-fontes-distintas/?l=30&s=27
https://inegi.pt/pt/servicos/consultoria/energia-eolica/
https://inegi.pt/pt/noticias/analise-de-cenarios-de-hibridizacao-de-centrais-eletroprodutoras-de-fontes-distintas/?l=30&s=27
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› Caracterização do desempenho energético e emissões carbónicas da 
Residência Oficial do Primeiro Ministro.

› Definição de plano com medidas conducentes à promoção da neutralidade 
carbónica, incluindo estudos de viabilidade técnica e económica, e análise do 
retorno de investimento das mesmas, contemplando:

- medidas de Eficiência Energética;
- integração de energias renováveis;
- integração de tecnologias de baixo carbono.

› Characterization of energy performance and carbon emissions of the 
Prime Minister’s Official Residence.

› Definition of an action plan with measures leading to the promotion of carbon 
neutrality, including technical and economic feasibility studies, and analysis of 
return on investment, considering:

- Energy Efficiency measures;
- renewable energy integration;
- integration of low carbon technologies.

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros
General Secretariat of the Presidency of the Ministers’ Council

CLIENTE / Client

https://inegi.pt/pt/noticias/plano-para-a-promocao-da-neutralidade-carbonica-na-residencia-oficial-do-primeiro-ministro/
https://inegi.pt/pt/servicos/consultoria/energia-sustentabilidade-e-economia-circular/
https://inegi.pt/pt/noticias/plano-para-a-promocao-da-neutralidade-carbonica-na-residencia-oficial-do-primeiro-ministro/
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› Inspeção visual da prensa mecânica, focada na análise dos seus principais 
mecanismos de segurança.

› Análises computacionais para avaliação mecânica e estrutural dos 
componentes da prensa.

› Reconstituição do acidente, com análise da dinâmica de interação, 
das lesões sofridas pelo operador e do funcionamento da máquina.

› Enquadramento do acidente com o Decreto-Lei n.º 50/2005 e Decreto-Lei 
n.º 103/2008 (diretiva máquinas), devido ao contexto judicial da peritagem.

› Elaboração de relatório pericial.

› Visual inspection of the mechanical press-type, focused on the analysis of its 
main safety mechanisms.

› Computational analysis for mechanical and structural evaluation of press 
components.

› Accident reconstruction, with analysis of the interaction dynamics, the injuries 
suffered by the operator and the operation of the machine.

› Framing the accident with the Portuguese Decree-Law no. 50/2005 and 
Decree-Law no. 103/2008 (machinery directive), due to the judicial context.

› Expert report. 86 |

CLIENTE / Client

Tribunal Judicial da Comarca do Porto 
Porto Judicial Court

https://inegi.pt/pt/noticias/peritagem-cientifica-de-acidente-de-trabalho-com-maquina-industrial-para-avaliacao-das-condicoes-do-equipamento-e-da-sua-operacao-na-ocorrencia/
https://inegi.pt/pt/servicos/consultoria/pericias-cientificas/
https://inegi.pt/pt/noticias/peritagem-cientifica-de-acidente-de-trabalho-com-maquina-industrial-para-avaliacao-das-condicoes-do-equipamento-e-da-sua-operacao-na-ocorrencia/
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› Análise e caraterização da cadeia de valor, incluindo processos de 
planeamento, produtivos e logísticos, bem como sistemas de informação.

› Levantamento e desenho de processos, incorporando boas práticas 
e requisitos do cliente.

› Apoio à seleção do sistema de informação.

› Apoio à implementação de novos processos de planeamento integrado, 
dos respetivos ajustes organizacionais, da ferramenta informática, 
bem como à gestão do projeto e da mudança.

› Analysis and characterization of the value chain, including planning, production 
and logistics processes, as well as information systems.

› Assessment and design of processes, including best practices and customer 
requirements.

› Information system’s selection support.

› Implementation support of new integrated planning processes, organizational 
adjustments, IT tool, as well as project and change management.

CLIENTE / Client

Cenário conservador
Conservative scenario

Cenário provável
Realistic scenario

Parâmetro
Parameter

Redução de dias em inventário
Reduction of days in inventory

Diminuição das despesas totais de transporte
Decrease of total transportation spending

Redução do custo global de planeamento 
da cadeia de abastecimento
Reduction of overall supply chain planning cost

Redução do custo de horas 
extraordinárias não planeadas
Reduction of cost of unplanned overtime

Melhoria da utilização da capacidade
Improvement of utilization capacity

Redução do custo global de fabrico
Reduction of overall manufacturing cost

Melhorar a precisão das previsões 
e reduzir desvios de receitas
Improvement of forecast accuracy and 
reduction of revenue variances

Expected improvement in business performance
Expectativa de melhoria do desempenho do negócio

1,0 % 1,5 %

2,5 % 3,5 %

5,0 % 10,0 %

4,0 % 8,0 %

20,0 % 25,0 %

0,1 % 0,2 %

10,0 % 15,0 %

https://inegi.pt/pt/noticias/otimizacao-de-sistema-de-informacao-de-suporte-ao-planeamento-da-producao-de-forma-a-melhorar-a-eficiencia-e-a-rentabilidade-dos-processos/
https://inegi.pt/pt/servicos/consultoria/gestao-e-engenharia-industrial/
https://inegi.pt/pt/noticias/otimizacao-de-sistema-de-informacao-de-suporte-ao-planeamento-da-producao-de-forma-a-melhorar-a-eficiencia-e-a-rentabilidade-dos-processos/


Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration

Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality

Fumo e Fogo
Smoke and Fire

Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation

Tribologia e Manutenção Industrial
Tribology and Industrial Maintenance

https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/qualidade-do-ar-interior/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/fumo-e-fogo/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/caracterizacao-ambiental/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/tribologia-e-manutencao-industrial/
https://www.inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/aerodinamica-e-calibracao/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/
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Inclusion of new tests in the offer, namely:

Inclusão de novos ensaios na oferta, 
designadamente:

› Determinação do conteúdo de compostos orgânicos em produtos de 
construção, para verificação das especificações do sistema de classificação 
“LEED v4.1 for Building Design and Construction”.

› Determinação do conteúdo de halogéneos, para comparação com os 
critérios Blue Angel - The German Ecolabel “Elastic Floor Coverings”.

› Determination of the organic compounds content in construction products, 
to verify the specifications of the classification system “LEED v4.1 for Building 
Design and Construction”.

› Determination of halogen content, for comparison with Blue Angel 
- The German Ecolabel “Elastic Floor Coverings” criteria.

Extension of recognitions at European level, namely:

Extensão de reconhecimentos de âmbito 
europeu, designadamente:

› Organismo notificado no âmbito do Regulamento (UE) N.º 305/2011 
- Produtos da construção.

› Serviço técnico no âmbito do Regulamento n.º 118 da UNECE - Anexos 6 
e 7, passando a constar da base de dados de entidades acreditadas pela 
União Europeia.

› Notified body within the scope of Regulation (EU) no. 305/2011 
- Construction Products.

› Technical service within the scope of Regulation No. 118 of UNECE - Annexes 6 
and 7, becoming part of the database of entities accredited by the European Union.

https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/qualidade-do-ar-interior/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/qualidade-do-ar-interior/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/fumo-e-fogo/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/fumo-e-fogo/
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Inclusion of a new calibration test in the offer focused on the stack 
emissions automatic measurement systems, including:

Inclusão de novo ensaio de calibração dos 
sistemas automáticos de medição dos efluentes 
gasosos na oferta, incluindo:

› Ensaio de verificação anual (AST).

› Calibração e validação segundo o nível de garantia QAL2.

› Annual verification test (AST).

› Calibration and validation according to the QAL2 assurance level.

Development of a high-speed rolling bearing test rig.

Desenvolvimento de banco de ensaios 
de rolamentos a alta velocidade.

Avaliação do desempenho de rolamentos em tandem em condições típicas das 
transmissões de veículos elétricos (até 30000 rpm), designadamente:

› Medição experimental do binário de atrito até velocidades de 30000 rpm.

› Estudo da influência do lubrificante na eficiência e durabilidade dos rolamentos.

› Desenvolvimento e validação de modelos numéricos para prever a eficiência de 
rolamentos em tandem a alta velocidade.

Performance evaluation of tandem rolling bearings at operating conditions typical of 
electrical vehicle transmissions (up to 30000 rpm), namely:

› Experimental measurement of the friction torque in rolling bearings up to 30000 rpm.

› Study the influence of the lubricant in the efficiency and reliability in tandem 
rolling bearings.

› Development and validation of numerical models to predict the efficiency 
of tandem rolling bearings at high speed.

https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/tribologia-e-manutencao-industrial/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/tribologia-e-manutencao-industrial/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/caracterizacao-ambiental/
https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/caracterizacao-ambiental/


Formação Aberta
Open Training

Formação à Medida
Customised Training

https://inegi.pt/pt/servicos/formacao-avancada/
https://inegi.pt/pt/servicos/formacao-avancada/
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Feedback dos participantes (escala de 1 a 5) 

Feedback from participants (scale from 1 to 5)  

Formação relevante e útil
Relevant and useful training

Qualidade global da formação
Overall quality of training

4,5

4,4

Tipo de Programa 
Program type

Programas Customizados
Customised Programs60%

Programas Abertos
Open Programs40%

Áreas 
Areas

Energia e Sustentabilidade
Energy and Sustainability60%

Energia Eólica
Wind Energy10%

Fumo e Fogo
Smoke and Fire10%

Indústria 4.0
Industry 4.010%

Processos de Fabrico
Manufacturing Processes10%

https://inegi.pt/pt/programas/
https://inegi.pt/pt/programas/


O compromisso para com o 

desenvolvimento industrial 

e económico está presente 

na nossa cultura, estratégia 

e atividades.

The commitment to industrial and 

economic development is present 

in our culture, strategy and activities.
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Informação Institucional
Institutional Information0.5
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Centro de Interface Tecnológico (CIT) vocacionado para a realização de atividades de investigação e de 
inovação de base tecnológica, transferência de tecnologia, consultoria e serviços tecnológicos, orientadas 
para o desenvolvimento da indústria e da economia em geral. Instituição de utilidade pública, privada, sem 
fins lucrativos.

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

Contribuir para o desenvolvimento da indústria e da economia em geral, através da inovação de base 
científica e tecnológica, garantindo ao mesmo tempo o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
colaboradores e o enriquecimento do ensino superior.

To contribute towards the development of industry and the economy in general, through scientific and 
technology-based innovation, while ensuring the personal and professional development of employees 
and the enrichment of higher education.

Crescer, ser o melhor a converter conhecimento em valor e confirmar a nossa forte identidade institucional 
como parceiro tecnológico das empresas.

To grow, to be the best at converting knowledge into value and to confirm our strong institutional identity 
as a technological partner for companies.

https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/o-inegi/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/o-inegi/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/o-inegi/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/o-inegi/
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Orientação ao Cliente
Customer Focus

Satisfazer e procurar exceder as expectativas 
dos clientes internos e externos, parceiros, 
financiadores e sociedade.

To meet and to exceed the expectations 
of internal and external customers, 
partners, funders and society.

Responsabilidade
Responsibility

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

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

Cooperação
Cooperation

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

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

Paixão pela inovação
Passion for Innovation

Procurar incessantemente soluções 
criativas que acrescentem valor.

Constantly search for creative 
solutions that add value.

Ambição
Ambition

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

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

https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/o-inegi/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/o-inegi/
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O INEGI é dirigido por um Conselho de Administração constituído por 
cinco Administradores, três dos quais são representantes dos Associados 
privados, garantindo assim um modelo de governo consistente com o seu 
posicionamento de Instituição vocacionada para a valorização económica 
e social do conhecimento e da tecnologia. O Conselho de Administração 
reporta a uma Assembleia Geral constituída pelos Associados.

Mesa da Assembleia Geral  
General Assembly

António Sousa Pereira
Universidade do Porto  (Presidente - President)

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

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

Conselho Fiscal  
Supervisory Board

Mário Pais de Sousa
CABELTE  (Presidente - President)

Patrícia Vasconcelos
CaetanoBus (Vogal - Member)

Pedro Silva Fernandes
BPI  (Vogal - Member)

Conselho de Administração 
Board of Directors

Alcibíades Paulo Guedes
Universidade do Porto (Presidente - President)

Pedro Ponces Camanho
Universidade do Porto  (Vice-Presidente - Vice-President)

Fernando Fernandes de Sousa
AIMMAP  (Vogal - Member)

Ana Isabel Fernandes
SONAE Indústria  (Vogal - Member)

Manuel Pinto Brasil
PINTO BRASIL RENOVÁVEIS  (Vogal - Member)

The Board of Directors of INEGI has five members, three of them 
on behalf of INEGI’s private Associates, thus ensuring a governance 
model consistent with its positioning as an Institution oriented to 
the economic and social valorisation of knowledge and technology.
The Board of Directors reports to the Associates General Meeting.

https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/orgaos-sociais/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/orgaos-sociais/


51,64%
Fundo Associativo 

Privado
Associative Fund 
Private Domain 33,98%

17,66% 42,53%

5,83%

48,36%
Fundo Associativo 

Público
Associative Fund 

Public Domain

A Assembleia Geral conta com uma representação 
equilibrada de todos os stakeholders relevantes, 
sendo a maioria do Fundo Associativo de domínio 
privado.

The General Meeting has a well balanced representation 
of all relevant stakeholders and the majority of the 
Associative Fund is private.

Consulte a lista completa 
de Associados no Anexo I

See the full list of 
Associates in Annex I
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Empresas Privadas  
Private Companies 

Associações Empresariais e Profissionais  
Corporate and Professional Associations

Entidades Públicas  
Public Entities

99 Associados  
Associates

Universidade do Porto

ADEMEC 

APGEI 

AIMMAP

Associados Fundadores  
Founding Associates

Engenheiro Albertino Santana

Professor Doutor Luís Valente de Oliveira

Dr. Jorge Sampaio

Professor Doutor Rui Guimarães

Associados Honorários  
Honorary Associates

https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/associados/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/associados/


Organisational Structure
Estrutura Organizativa
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A estrutura organizativa assenta em três pilares principais de especialização 
da atividade: Investigação e Desenvolvimento, Inovação e Transferência 
de Tecnologia, e Consultoria e Serviços.

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

The organisational structure is based on three main pillars of activity 
specialization: Research and Development, Innovation and Technology Transfer, 
and Consulting and Services.

The three pillars work together to respond to the scientific and technological 
challenges which form the basis of the sustainability and competitiveness of 
companies, economy, and society, combining the capacity to produce scientific 
and technological knowledge, advanced engineering for technological solutions, 
project management, and innovation, and testing and experimentation 
capabilities.
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Materiais & Processos de Fabrico
Materials & Manufacturing Processes

Investigação / Research
INEGI - LAETA

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Research and Development

Energia
Energy

PREWIND

Gestão e Engenharia Industrial
Industrial Engineering and Management

Formação Avançada
Advanced Training

Energia Eólica
Wind Energy

Laboratório de Aerodinâmica e Calibração
Aerodynamics and Calibration Laboratory

CONSULTORIA E SERVIÇOS
Consulting and Services

Ambiente e Fogo
Environment and Fire

Laboratório da Qualidade do Ar Interior
Indoor Air Quality Laboratory

Laboratório de Caracterização Ambiental
Environmental Characterisation Laboratory

Laboratório de Fumo e Fogo
Smoke and Fire Laboratory

Materiais e Estruturas Compósitas
Composite Materials and Structures

Desenvolvimento de Produto e Sistemas
Product and System Development

Tecnologias Avançadas de Fabrico
Advanced Manufacturing Technologies

Monitorização Avançada 
e Integridade Estrutural
Advanced Monitoring and Structural Integrity

Tecnologias para o Mar
Sea-related Technologies

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Innovation and Technology Transfer

CONSELHO FISCAL
Supervisory Board

CONSELHO ESTRATÉGICO
Strategic Council

CONSELHO CIENTÍFICO
Scientific Council

ASSEMBLEIA GERAL
General Meeting

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Board of Directors

COMISSÃO EXECUTIVA
Executive Committee

Recursos Humanos / Human Resources

Serviços Informáticos e Sistemas / IT Services and Systems

Comunicação e Imagem Institucional / Corporate Communication

Serviços Administrativos e Financeiros / Administrative and Financial Services

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

Gestão de Instalações / Facilities Management

Qualidade / Quality

Gestão de Projetos / Project Management Office

Projetos Integrados / Integrated Projects
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Tribologia, Vibrações 
e Manutenção Industrial
Tribology, Vibrations and 
Industrial Maintenance

Processos Avançados 
de Ligação
Advanced Joining 
Processes

Biomecânica e Saúde
Biomechanics and Health

Estruturas & Sistemas Mecânicos
Structures & Mechanical Systems

Energia, Ambiente & Sustentabilidade
Energy, Environment & Sustenability

Sistemas & Controlo Inteligentes
Intelligent Systems & Control

Biomecânica
Biomechanics



Technical Infrastructure
Infraestruturas Técnicas
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Metrologia e Levantamento de Forma
Metrology and Reverse Engineering

Nanomateriais
Nanomaterials

Ótica e Mecânica Experimental
Optics and Experimental Mechanics

Polímeros
Polymers

Processos Avançados de Ligação
Advanced Joining Processes

Prototipagem Rápida e 
Fabrico Rápido de Ferramentas
Rapid Prototyping and Rapid Tooling

Tribologia e Metrologia Dimensional
Tribology and Dimensional Metrology

*IPAC - Instituto Português de Acreditação
Portuguese Institute for Accreditation

Análise de Lubrificantes
Lubricant Analysis

Biomecânica
Biomechanics

Centro Pericial de Acidentes (CENPERCA)
Accidents Investigation Center (CENPERCA)

Combustão
Combustion

Ensaios Mecânicos
Mechanical Testing

Fabrico Aditivo
Additive Manufacturing

Materialografia
Materialography

Laboratórios
Laboratories

Aerodinâmica e Calibração 
(acreditado pelo IPAC*)
Aerodynamics and Calibration 
(accredited by IPAC)

Caracterização Ambiental 
(acreditado IPAC*)
Environmental Characterisation 
(accredited by IPAC)

Qualidade do Ar Interior 
(acreditado IPAC*)
Indoor Air Quality 
(accredited by IPAC)

Reação ao Fumo e Fogo 
(acreditado IPAC*)
Reaction to Smoke and Fire 
(accredited by IPAC)

https://inegi.pt/pt/servicos-laboratoriais/laboratorios/
https://inegi.pt/pt/inovacao-e-transferencia-de-tecnologia/infraestrutura/laboratorios/
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Ferramentas de Engenharia
Engineering Tools

Modelização de Sólidos e Superfícies Avançadas
Modelling of Solids and Advanced Surfaces

Simulação de Escoamentos Atmosféricos
Simulation of Atmospheric Flows

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

Simulação Dinâmica Multicorpo
Multibody Dynamic Simulation

Simulação Estrutural Linear e Não Linear
Linear and Non-linear Structural Simulation

Sistema de Informação Geográfica
Geographical Information Systems

Fábricas Experimentais
Experimental Factories

Fabrico Aditivo
Additive Manufacturing

Maquinagem CNC por Arranque de Apara
CNC Machining

Processos Avançados de Fundição
Advanced Casting Processes

Produção de Materiais Compósitos
Production of Composite Materials

Trabalho de Metais por Corte e Conformação
Metal Forming

https://inegi.pt/pt/inovacao-e-transferencia-de-tecnologia/infraestrutura/ferramentas-de-engenharia/
https://inegi.pt/pt/inovacao-e-transferencia-de-tecnologia/infraestrutura/fabricas-experimentais/
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Technical Infrastructure
Infraestruturas Técnicas
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Sectors
Setores
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Indústria
Industry

Bens de 
Equipamento
Capital Goods

Aeronáutica, 
Espaço e Defesa
Aeronautics, Space and Defence

Automóvel 
e Transportes 
Automotive and Transports
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Infraestruturas
Infrastructures

Energias Renováveis
Renewable Energy

Economia do Mar
Sea Economy

Saúde e Desporto
Health and Sports
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Nacionais
National

Instituições / Institutions

AdEPorto - Agência de Energia do Porto
AdEPorto - Energy Agency of Porto

ALER - Associação Lusófona de Energias Renováveis
ALER - Portuguese Association of Renewable Energies

APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial
APGEI - Portuguese Association of Industrial Engineering and Management

APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis
APREN - Portuguese Association of Renewable Energies

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

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

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

HyLAB - Laboratório Colaborativo
Collaborative Laboratory HyLab

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

PTPC - Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção
Portuguese Construction Technological Platform

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

SPFIE - Sociedade Portuguesa da Integridade Estrutural
Portuguese Society of Structural Integrity

Internacionais
International

Instituições / Institutions

EARPA - European Automotive Research Partners Association
EARTO - European Association of Research and Technology Organisations
EFFRA - European Factories of the Future Research Association
EIT Manufacturing - European Institute of Innovation & Technology (EIT) 
on Manufacturing
EIT RawMaterials - European Institute of Innovation & Technology (EIT) 
on Raw Materials
ESIS - European Structural Integrity Society
EICF - European Investment Casters’ Federation

Redes de Cooperação / Cooperation Networks

CLEAN SKY 2
COST - European Cooperation in Science and Technology
EASN - European Aeronautics Science Network
ERMA - European Raw Materials Alliance 
ECH2A - European Clean Hydrogen Alliance
MIT PORTUGAL
ESTEP - European Steel Technology Platform

https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/redes-colaborativas/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/redes-colaborativas/
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Nacionais
National

Clusters

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

BATPOWER - Associação Portuguesa para o Cluster das Baterias
Portuguese Association for the Battery Cluster

CLUSTER DO MAR PORTUGUÊS
PORTUGUESE SEA CLUSTER

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

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

MOBINOV - Associação do Cluster Automóvel
MOBINOV - Automotive Cluster Association

PFP - Plataforma Ferroviária Portuguesa
PFP - Portuguese Rail Platform

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

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

TÊXTIL: Tecnologia e Moda
TEXTILE: Technology And Fashion

ENGINEERING & TOOLING - Cluster de Competitividade Engineering & Tooling
ENGINEERING & TOOLING - Competitiveness Engineering & Tooling Cluster
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OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.

NEGÓCIO: Informática, Investigação Operacional, Sistemas de Informação
BUSINESS: Information Technology, Operational Research, Information Systems

HPS (Portugal) - High Performance Structures, Gestão e Engenharia, Lda.

NEGÓCIO: Soluções Estruturais para Aplicações Aeroespaciais
BUSINESS: Structural Solutions for Aerospace Applications

PETsys - Medical PET Imaging Systems, S.A.

NEGÓCIO: Sistemas de Diagnóstico por Emissão de Positrões
BUSINESS: Diagnostic Systems by Positron Emission

https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/spin-offs/
https://inegi.pt/pt/sobre-o-inegi/spin-offs/
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Clever Reinforcements Iberica

NEGÓCIO: Produção de Perfis em Fibra de Carbono
BUSINESS: Production of Carbon Fibre Profiles

ALTO - Perfis Pultrudidos, Lda.

NEGÓCIO: Estruturas em Perfis Pultrudidos
BUSINESS: Structures in Pultruded Profiles

MERCATURA - Tecnologia de Informação, Lda.

NEGÓCIO: Informática e Sistemas de Informação
BUSINESS: IT and Information Systems



Somos norteados por 

princípios de transparência 

e uma relação de confiança 

com todos os nossos 

stakeholders.

We are guided by principles of 

transparency and a relationship 

of trust with all our stakeholders.



112 |

Contas
Financial Figures0.6
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Accounts - Short Version
Contas - Versão Executiva

Of the amounts recorded in the accounts one should note the 
following:

• The Total Net Assets reached the amount of 18 211 086,58 Euros 
higher than the 2020’s value of 16 527 755,30 Euros.

• Liabilities were 6 369 370,08 Euros higher than the value of 2020 
which was 6 243 635,96 Euros. 

• The net result for the period was 102 715,39 Euros lower than the 
2020’s value of 259 715,77 Euros.

The following charts show the evolution of the main headings of the 
Loss and Profit Account and the Balance Sheet for the last 5 years.

Dos valores inscritos nas Contas merecem destaque os seguintes 
números:

• O Ativo Total Líquido apresenta o valor de 18 211 086,58 Euros 
superior ao valor de 2020 que foi de 16 527 755,30 Euros.  

• O Passivo ficou nos 6 369 370,08 Euros superior ao valor de 2020 
que foi de 6 243 635,96 Euros.

• Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 102 715,39 Euros 
inferior ao valor de 259 715,77 Euros obtido em 2020 .

Os gráficos seguintes mostram a evolução das principais rubricas da 
conta de exploração e do balanço nos últimos 5 anos.
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Outros rendimentos 
Other Income

Volume de negócios 
Turnover

Contratos com Empresas
Contracts with Companies

Financiamentos I&I
R&I Grants

Gastos com pessoal
Personnel expenses

Fornecimento e serviços externos
Supplies and external services

Depreciação e Imparidades
Depreciation and impairments

Juros e gastos similares
Interest and similar expenses

Outros gastos e perdas
Other expenses

Total de Rendimentos 
Total Income
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6

2018 2019 2021

12,0
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8,0

6,0
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Volume de Negócios por Tipo de Rendimento 
Turnover per Type of Income
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Resultado Líquido
Net Profit

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

Cash Flow sem Mais Valias
Cash Flow without capital gains

Ativo Não Corrente
Non Current Assets

Ativo Corrente
Current Assets

Fundo Patrimonial
Net Worth

Passivo Não Corrente
Non Current Liabilities

Passivo Corrente
Current Liabilities

2017
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2018 2019 2021

1,40

1,20

1,00
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0,00

Fluxo de Caixa 
Cash Flow

2020

20212017
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Propõe-se a manutenção na conta de Resultados Transitados a totalidade 
do Resultado Líquido do Exercício no valor de 102 715,39 Euros.

It is proposed to maintain in Retained Earnings account all of the net 
income of 2020 in the total amount of 102 715,39 euros.

Proposal for the appropriation of Results
Proposta de aplicação de Resultados
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Associates
Associados 

Associados Efetivos / Effective Associates  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

%   

Sonae Indústria - Consultadoria e Gestão, S.A.
EDP Renováveis Portugal, S.A.
PARUPs, S.A.
Amtrol-Alfa - Metalomecânica, S.A.
APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.
Banco BPI, S.A.
Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
Sakthi Portugal, S.A.
SOCITREL - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A.
EDF EN Portugal Unipessoal, Lda.
Bosch Termotecnologia, S.A.
MEDLOG - Investimentos e Participações SGPS, S.A.
Câmara Municipal do Porto
FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.
Cifial - Centro Indústria de Ferragens, S.A.
FAMO - Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda.
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Zollern & Comandita
CABELTE - Cabos Elétricos e Telefónicos, S.A.
EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.
ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.
CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
CITEVE - Centro Técnológico do Têxtil e do Vestuário
IAPMEI
SILAMPOS - Sociedade Industrial de Louça Metálica Campos, S.A.
ALSTOM Portugal, S.A.
António Meireles, S.A.
BA GLASS PORTUGAL, S.A.
CaetanoBus - Fabricação de Carroçarias, S.A.
COLEP PORTUGAL, S.A.

6,05%

4,54%

2,75%

1,46%

1,38%

1,38%

1,38%

1,38%

1,10%

1,09%

0,72%

0,69%

0,65%

0,61%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,41%

0,41%

0,36%

0,36%

0,36%

0,33%

0,30%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

UNIVERSIDADE DO PORTO
ADEMEC - Associação dos Antigos Alunos do Departamento de Engenharia Mecânica
APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial
AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal

Associados Fundadores / Founding Associates

1

2

3

4

42,53%

13,21%

2,04%

1,93%

%  

Anexo I / Annex I
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Engenheiro Albertino Santana
Professor Doutor Luís Valente de Oliveira
Dr. Jorge Sampaio
Professor Doutor Rui Guimarães

Associados Honorários / Honorary Associates  

Associados Efetivos / Effective Associates   

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

%  

Cavalum - Serviços Unipessoal, Lda.
ENERVENTO - Energias Renováveis, S.A.
FASE, Estudos e Projectos, S.A.
Schmidt Light Metal - Fundição Injetada, Lda.
Vidropol - Estratificados de Fibra de Vidro, S.A.
Laborial Soluções para Laboratório, S.A.
PERIAVA, Lda.
Artame - Indústria Metalúrgica, S.A.
Kinematix Sense, S.A.
LIPOR
Polisport Plásticos, S.A.
PREWIND, Lda.
Sistrade Software Consulting, S.A.
Alco - Indústria de Óleos Alimentares, S.A.
ALMADESIGN, Conceito e Desenvolvimento de Design, Lda.
CEI - Companhia de Equipamentos Industriais, Lda.
Crazy Kangaroo, Lda.
FESTO - Automação, Unipessoal, Lda.
IMA - Indústria de Moldes de Azeméis, S.A.
Indisol, SA
INPLAS - Indústria de Plásticos, S.A.
MDA - Moldes Azeméis, S.A.
Nelson Quintas SGPS (Portugal)
RVLP Technologies, Lda.
Sá Couto e Monteiro, S.A.
Simoldes Aços, S.A.
Simoldes Plásticos, S.A.
Skelt Metalomecânica, S.A.

0,11%

0,11%

0,11%

0,08%

0,08%

0,07%

0,07%

0,06%

0,06%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

Anexo I / Annex I

Associados Efetivos / Effective Associates  

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

%   

CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO, S.A.
Ramada Aços, S.A.
FERPINTA - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.
FICOSA International, Lda.
Flupol - Surface Engineering, S.A.
J. Neves & Filhos - Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.
Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A.
MARQUES, S.A.
Metro do Porto, S.A.
PECOL AUTOMOTIVE, S.A.
STORAXINTER, S.A.
RTE, S.A.
STCP - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto
SUNVIAUTO - Indústria de Componentes de Automóveis, S.A.
Super Bock Group, S.A.
TOPÁZIO - Ferreira Marques & Irmão, Lda.
Ferespe - Fundição de Ferro e Aço, Lda.
Palvidro - Plásticos Reforçados da Bairrada, Lda.
Fuchs Lubrificantes, Unipessoal, Lda
M. J. Amaral - Equipamentos Industriais, Lda.
QUINTAS & QUINTAS - Condutores Eléctricos, S.A.
OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A. 
Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A.
AEP - Associação Empresarial de Portugal
Arcen Engenharia, S.A.
Cerealis SGPS, S.A.
Clever Reinforcement Ibérica, Lda.
CP - Comboios de Portugal, E.P.E.
Emílio de Azevedo Campos, S.A.
Evoleo Technologies, Lda.
Felino - Fundição e Construções Mecânicas, S.A.
Generg - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
MARTIFER - Metallic Constructions, SGPS, S.A.
PLASTICUM - Tecnologia de Plásticos, Lda.
TEGOPI - Indústria Metalomecânica, S.A.
A. Brito - Indústria Portuguesa de Engrenagens, Lda.
A. Silva Matos - Serv. Gestão de Empresas, Lda.

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,25%

0,25%

0,21%

0,21%

0,19%

0,17%

0,17%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,11%

0,11%



| 119 



Instituto de Ciência e Inovação em 
Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial

Campus da FEUP  |  Rua Dr. Roberto Frias, 400  |  4200 - 465 Porto
T. +351 229 578 710  |  F. +351 229 537 352  |  inegi@inegi.up.pt
www.inegi.pt
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