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INEGI instala o primeiro robô de tecnologia 
de impressão 3D metálica de alto rendimento 
e grandes dimensões em Portugal

A tecnologia chama-se DED (Directed Energy Deposition/
Deposição Direta de Energia) e trata-se de uma tipologia 
de impressão 3D ou fabrico aditivo metálico, que tem 
vindo a mostrar-se de elevado valor acrescentado para 
a indústria, particularmente nos setores da Aeronáutica, 
Espaço, Energia e Moldes.

Elevada cadência produtiva, capacidade de produção de 
peças complexas de grande dimensão e combinação de 
diversos materiais são alguns dos fatores que distinguem 
esta tecnologia de alto rendimento.

A célula laboratorial instalada no INEGI é a primeira 
no país e inclui o robô, bem como o seu sistema de 
monitorização enquadrado nas lógicas da Indústria 
4.0. Isto é, com a ajuda de sensores é possível recolher 
dados, em tempo real, relacionados com a temperatura 
ou a deposição de pó metálico, por exemplo, que em 
contexto industrial podem ajudar a otimizar os processos 
de produção.

“Existem casos de estudo que reportam benefícios 
na redução de custos na ordem dos 30%, para 
pequenas séries, e dos 50% na redução de prazos de 
desenvolvimento e produção. São indicadores muito 
expressivos, que demonstram o potencial desta tecnologia 
para as empresas”, explica Luís Oliveira, especialista em 
Fabrico Aditivo do INEGI.

No âmbito do projeto mobilizador Add.Additive - add 
additive manufacturing to Portuguese industry, liderado 
pela empresa metalomecânica portuguesa ADIRA, 
juntamente com 24 entidades entre empresas e instituições 
do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, o INEGI tem 
a responsabilidade de investigar a tecnologia de fabrico

aditivo metálico que tem agora nas suas instalações.

“A tecnologia que estamos a desenvolver baseia-se na 
deposição direta de energia, mas inclui também outros 
estágios tais o pós-processamento para acabamento 
(por via subtrativa) e controlo dimensional, com elevado 
grau de precisão e qualidade. É neste extra que reside o 
principal elemento diferenciador”, explica Luís Oliveira.

O acabamento superficial é uma das principais desvan-
tagens da tecnologia em estudo, por isso o INEGI está 
também a desenvolver um processo híbrido que combina 
fabrico aditivo e subtrativo, para permitir um acabamento 
superficial avançado na produção.

O consórcio responsável pelo projeto Add.Additive 
conta com um orçamento de cerca de 9,8 milhões de 
euros, para investigar, inovar e desenvolver o fabrico 
aditivo na indústria portuguesa em materiais metálicos, 
cerâmicos e cimentícios, poliméricos, bem como metodo-
logias e sistemas digitais, que respondam aos desafios 
económicos, sociais e ambientais.

Arquitetura e construção, aeroespacial, defesa e segu-
rança, bens de consumo, saúde e biofabricação, eletrónica 
ou transportes são os setores identificados como benefi-
ciários diretos dos resultados alcançados por este projeto.

O projeto Add.Additive é financiado ao abrigo dos 
programas Compete 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional e tem um prazo de execução 
até ao final do ano de 2020.
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O INEGI está a desenvolver compósitos poliméricos 
dotados de «inteligência», com a capacidade de 
identificar e reparar danos de maneira autónoma, que 
serão testados em componentes para automóveis de 
competição.

A chave da nova tecnologia «self-sensing» tem como 
base a incorporação de nanomateriais de carbono que 
promovem a formação de uma rede eletricamente 
condutora capaz de sentir estímulos mecânicos, antes 
que o material sofra um dano irreversível. Já a tecnologia 
«self-repair» consiste na adição de microcápsulas nos 
compósitos capazes de libertar agentes químicos, 
permitindo a autorreparação do material na eventualidade 
de sofrer algum dano.

“A monitorização de compósitos e deteção de danos é 
habitualmente realizada através de sensores externos 
embebidos, como as fibras óticas, que fragilizam o 
comportamento estrutural dos compósitos. Ao conferir 
multifuncionalidade e propriedades inteligentes nos 
materiais, conseguimos desenvolver compósitos com 
capacidades de autodetecção e autoreparação”, explica 
Raquel Santos, responsável pelo projeto no INEGI.

A conquista tornou-se possível, conta Andreia Araújo, 
investigadora principal integrada neste projeto, com a 
“incorporação de nanopartículas de carbono, incluindo 
nanotubos de carbono, nanofibras de carbono, e grafeno, 
que criam uma rede condutora com a capacidade de 
«sentir» estímulos, ou seja, as forças exercidas sobre o 
material e potenciais danos”.

MATERIAL VAI SER TESTADO EM PROTÓTIPO 
PARA AUTOMÓVEL DE COMPETIÇÃO

Este avanço é especialmente importante devido ao 
facto de se poder estar perante uma solução para uma 
das maiores limitações dos materiais compósitos: a 
propensão para a delaminação, ou seja, a separação 
das camadas que compõem o material. Os resultados 
obtidos pela equipa do INEGI mostram que é possível 
uma melhoria de 100% na resistência à delaminação de 
compósitos através da incorporação de nanomateriais.

Falando num contexto de uso real, a melhoria das 
propriedades mecânicas e elétricas deste material resultará 
na criação de componentes com mais resistência e uma 
maior durabilidade. Ademais, com estruturas capazes 
de transmitir informação acerca das suas condições 
de serviço, evitam-se erros, aumenta-se a segurança, e 
reduzem-se os custos de reparação.

E se em laboratório os resultados foram excelentes, o 
próximo passo é testar estes compósitos integrando-
os em produtos reais. Para tal, o INEGI irá colaborar 
com a DALLARA, empresa que fabrica chassis para 
automóveis de competição, na criação de dois protótipos 
demonstradores: uma asa dianteira e um amortecedor 
(em inglês, racing front wing e racing absorber).

COMPÓSITOS «SMART» FORAM CRIADOS 
NO ÂMBITO DE PROJETO EUROPEU

O trabalho desenvolvido pelo INEGI ocorreu no âmbito do 
projeto SMARTFAN, uma iniciativa que junta 18 parceiros 
com o objetivo de criar materiais e produtos inteligentes 
e multifuncionais, capazes de comunicar com o ambiente 
que os rodeia, armazenar dados sobre a sua condição e 
reagir a estímulos externos.

Materiais compósitos “inteligentes” 
vão autodetetar e autorreparar danos 
em automóvel de competição
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Também a transição da Economia Linear para a 
Economia Circular é uma das prioridades do projeto, 
já que pretende desenvolver materiais multifuncionais, 
com maior durabilidade e sustentabilidade, e que sejam 
economicamente atrativos.

Para dotar os materiais de «inteligência», o consórcio 
propõe aplicar tecnologias biomiméticas, modificação de 
materiais com nanopartículas e microcápsulas, e sistemas 
de comunicação baseados em IoT (Internet das Coisas). 

Neste contexto, o INEGI tem a seu cargo o desenvol-
vimento de compósitos avançados, e respetiva 
caracterização, bem como a otimização dos processos 
de produção.

O projeto SMARTFAN - Smart by Design and Intelligent 
by Architecture for turbine blade fan and structural 
components systems é financiado pelo Horizonte 2020, 
o programa-quadro comunitário para a investigação e 
inovação.
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Equipamento inovador ajuda 
a minimizar o risco de lesão 
nos atletas de elite 

Promover a alta performance física dos atletas e diminuir 
o risco de lesão neuromuscular - foram estes os objetivos 
do desafio colocado pela empresa NeuroExcellence 
ao INEGI, levando o instituto a conceber e construir 
um equipamento que visa a ativação neuromuscular. 
A solução, pensada para atletas de elite, já está a ser 
comercializada.

Trata-se de uma plataforma vibratória que estimula 
e permite melhorar a estrutura musculosquelética 
do utilizador. Maior força, flexibilidade, aumento da 
temperatura intramuscular, e aumento da coordenação 
neuromuscular são alguns dos seus efeitos, resultando 
assim na otimização de rendimento, prevenção e 
recuperação de lesões.

De acordo com José Santos, cientista biomédico na 
NeuroExcellence, “estudos realizados com atletas 
apontam para a eficácia da vibração como um estímulo 
importante para as estruturas musculosqueléticas”. 
“O estado da arte indica-nos também, que após 9 a 10 dias 
de treino com vibração há melhorias significativas na 
potência e no salto vertical dos atletas. Após 12 semanas, 
os ganhos de força dos grupos musculares ao nível do 
trem inferior, igualam os conseguidos durante o treino 
convencional, com resultados ainda melhores no CMJ 
(counter movement jump)”, afirma.

Tendo por base o desafio apresentado pela equipa de 
desenvolvimento da empresa e os conhecidos benefícios 
deste tipo de treino, a equipa do INEGI “concebeu o 
design, projeto mecânico e o sistema de controlo”, conta 
Emanuel Lourenço, responsável pelo projeto no Instituto. 

Validado o conceito, a equipa construiu “um protótipo 

funcional para a realização de testes e ensaios, e 
para medir e validar o desempenho dinâmico do 
dispositivo”.

O resultado final é um equipamento que “integra um 
sistema acionado por dois motores, que funciona com 
duas amplitudes de vibração e múltiplas frequências, 
possibilitando a introdução de variabilidade de estímulo, 
o que é bastante rico para o sistema neuro-muscular”, 
acrescenta Philippe Pereira, responsável pelo desenvol-
vimento desde sistema no INEGI.

Vantagens que já estão a ser experienciadas por atletas 
em contexto real. O representante da NeuroExcellence 
adianta também que a plataforma já “foi testada por uma 
equipa de futebol da primeira liga nacional, assim como 
por preparadores físicos com experiência em diferentes 
ligas profissionais de referência”.

A parceria entre o INEGI e a NeuroExcellence nasceu 
da vontade desta empresa, especializada no desen-
volvimento de produtos de avaliação, reabilitação e 
melhoria de desempenho de atletas, alargar a sua gama 
de produtos.

Além desta plataforma vibratória, há outros equipamentos 
a serem desenvolvidos com o apoio especializado do 
INEGI. Em conjunto vão contribuir para que a empresa 
consiga criar novas oportunidades de entrada em mercados 
ligados ao desporto e saúde ainda por explorar.
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Aumentar a eficácia das operações de manutenção das 
infraestruturas aeroportuárias, e implementar novos 
métodos de controlo recorrendo à análise preditiva. Tudo 
graças a uma área da engenharia chamada monitori-
zação estrutural. 

É este o desafio a que o projeto MEGE – Monitorização 
Estrutural de Grandes Estruturas, desenvolvido pela ANA 
– Aeroportos de Portugal, com a colaboração do INEGI 
e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 
pretende dar resposta.

A ser implementado no aeroporto da Madeira, o projeto, 
que arrancou no primeiro trimestre de 2019, terá a duração 
de dois anos e prevê o desenvolvimento de dois sistemas 
independentes para monitorização. 

Um vai ser dedicado à monitorização de deformações 
das vigas de suporte da pista de aterragem; o outro vai 
focar-se no estado do quebra-mar de berma de proteção 
à infraestrutura, que é frequentemente sujeito a erosão, 
devido à forte agitação marítima.

Além de equipamentos específicos, estes sistemas vão 
exigir o desenvolvimento de algoritmos computacionais 
de processamento de dados, bem como testes de vali-
dação e implementação. 

“Vamos desenvolver soluções tecnológicas de levanta-
mento e comparação de forma 3D para monitorizar 
o estado físico do quebra-mar, sujeito a erosão ou 
desmoronamento provocados pela ação do mar, bem 
como de medição e monitorização de deformações das 
vigas da superestrutura, recorrendo a uma tecnologia 
ótica denominada correlação digital de imagem”, explica 

Monitorização das infraestruturas 
aeroportuárias da Madeira com 
engenharia do INEGI

Paulo Tavares, responsável pelo projeto no INEGI.

O projeto MEGE – Monitorização Estrutural de Grandes  
Estruturas está integrado no Programa Operacional 
Madeira 14-20, no âmbito do PROCiência 2020, Sistema 
de Incentivos à Produção de Conhecimento Científico 
e Tecnológico da Região Autónoma da Madeira. Este 
incentivo pretende reforçar a investigação, o desenvol-
vimento tecnológico e a promoção da inovação nas 
empresas da Região Autónoma da Madeira.
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Investigação & Desenvolvimento em adesivos 
estruturais responde às necessidades de 
consórcio industrial internacional

Privilegiando a transferência de tecnologia para 
parceiros industriais, o INEGI formou um consórcio que 
permite às empresas acompanhar de perto o trabalho de 
investigação e desenvolvimento avançado que o Instituto 
tem vindo a realizar na área das ligações adesivas 
estruturais.

O objetivo é garantir que a investigação vai ao encontro das 
necessidades industriais, e acelerar o acesso a resultados, 
conhecimento e equipamentos recém-desenvolvidos. 
Safran, Deere & Company, Infineon Technologies, e Kobe 
Steel são algumas das empresas que já integram a iniciativa, 
que está de portas abertas a novos membros.

EQUIPA DO INEGI QUER ACELERAR 
CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE ADESIVOS

O consórcio tem atualmente como foco a criação de uma 
ferramenta integrada de caracterização de adesivos. 
“Um só dispositivo, capaz de analisar amostras sob 
várias condições com um único teste”, explica Lucas da 
Silva, responsável pela área de Processos Avançados de 
Ligação do INEGI e coordenador do consórcio. O objetivo 
é acelerar a implementação de ligações adesivas em 
produtos e no processo de produção. “A completa 
caracterização mecânica do adesivo requer, por regra, 
quatro amostras diferentes, quatro procedimentos de 
teste, e quatro procedimentos de redução de dados. É uma 
tarefa demorada e com custos elevados, que pretendemos 
reduzir ao máximo”, conta o coordenador.

Atualmente em desenvolvimento, a tecnologia poderá 
também apoiar o controlo de qualidade em linhas de 
montagem, como um método ágil para a deteção precoce 
de problemas. Uma versatilidade que “promete fazer deste 

equipamento uma ferramenta importante em vários 
setores, desde fabricantes de adesivos, fabricantes de 
automóveis, indústria aeroespacial, de embalagens, ou 
a eletrónica”, afirma. Outra vantagem será a “criação 
de modelos de zonas coesivas, isto é, as leis que 
ditam o tempo de vida útil do adesivo”, acrescenta. Um 
passo importante não só para prever falhas na união de 
componentes, mas também para melhor compreender 
como as evitar.

ADESIVOS ESTRUTURAIS CONTRIBUEM PARA 
CRIAR PRODUTOS MAIS LEVES E EFICIENTES

Este método de fixação nasceu da necessidade de obter 
uniões com melhor desempenho, e veio solucionar problemas 
associados às técnicas tradicionais, como a soldadura, a 
rebitagem ou o aparafusamento. É cada vez mais utilizado 
em diversas indústrias, desde a construção ao setor 
automóvel e aeroespacial, que beneficiam da capacidade 
de criar produtos mais leves e, consequentemente, mais 
eficientes. Ao contrário das técnicas tradicionais, porém, 
o comportamento dos adesivos estruturais depende de 
mais variáveis, como a sua composição, a carga a que 
estão sujeitos, ou a temperatura envolvente. Sendo ainda 
uma tecnologia emergente, torna-se assim essencial o seu 
estudo.

Neste sentido, a equipa do INEGI tem vindo a desenvolver 
competências abrangentes no campo da caracterização 
mecânica de adesivos, especialmente em termos de 
desempenho e tenacidade à fratura, modelação de juntas 
adesivas com modelos analíticos e análise de elementos 
finitos, e testes experimentais. Competências que aportam 
valor às empresas, agora numa lógica de ainda maior 
proximidade.
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Para muitas empresas portuguesas, os últimos meses 
foram marcados pela instabilidade, incerteza e quebra 
de receitas. Segundo um inquérito levado a cabo pela CIP 
- Confederação Empresarial de Portugal às suas empresas 
associadas1, a redução da procura foi o principal impacto 
negativo apontado pelas empresas, sendo considerado 
muito forte na maioria dos setores. 

Também a AEP - Associação Empresarial de Portugal 
apontou as dificuldades de abastecimento de matérias-
primas e redução de encomendas2 como os principais 
obstáculos sentidos.

Mas, muitas vezes, da adversidade surge a oportunidade, 
e foram muitas as empresas que procuraram reduzir o 
impacto na sustentabilidade dos seus negócios entrando 
ou reforçando a sua presença no mundo do online.

Se olharmos para os dados disponibilizados pela SIBS 
Analytics3, por exemplo, no início do mês de abril 
verificou-se um aumento significativo das compras 
online efetuadas em Portugal. Destaca-se o crescimento 
no setor de Entretenimento e Cultura, que registou 
um aumento de 64%, no Comércio Alimentar & Retalho 
com um aumento de 45%, e na Restauração, Food 
Delivery e Take Away com 52%.

Para muitas empresas o mercado online tornou-se uma 
mais-valia, contribuindo para colmatar a quebra de 
receitas sentida na vertente tradicional. Porém, o que 
nasceu fruto de uma ação impulsiva e reativa deve 
agora torna-se numa aposta estratégica que privilegie 
um potencial ganho a médio e longo prazo.

Isto significa repensar modelos de negócio e processos, 

A aceleração (forçada) da transformação 
digital nas empresas: uma aposta 
estratégica no futuro
Artigo de Joana Moreira, consultora júnior de Gestão e Engenharia Industrial no INEGI.

para assim se adaptarem as operações a uma realidade 
cada vez mais digital. 

Existem, certamente, empresas cuja operação não poderá 
ser adaptada na sua totalidade à realidade do online. Ainda 
assim, a nossa experiência em projetos de consultoria 
permite-nos a afirmar que a flexibilização dos processos, 
resulta em vários benefícios à operação.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL COMO SUPORTE 
A MODELOS DE NEGÓCIO ONLINE MAIS 
FLEXÍVEIS

A transformação digital é o processo de integrar tecnologia 
digital e ajustá-la à realidade da empresa, exigindo 
mudanças ao nível da tecnologia, cultura, operações e 
entrega de valor. A longo prazo é uma aposta de sucesso 
porque permite dotar as empresas de ferramentas 
flexíveis o suficiente para melhor suportarem momentos 
de instabilidade e mudança.

Neste contexto, torna-se fundamental perceber quais 
os aspetos mais importantes a considerar durante o 
processo da transformação digital. A realidade de cada 
empresa é única, porém, existem 3 áreas transversais e 
fundamentais.

1. Recursos Humanos

Os recursos humanos devem ser vistos como agentes 
de transformação. Ou seja, é necessário que as equipas 
sejam capazes de entender as vantagens da digitalização 
e que sejam parte integrante da solução.
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Para uma eficiente adaptação, torna-se importante dotar 
a força de trabalho de competências ajustadas à nova 
realidade do mercado. A formação ao nível da interação 
com a tecnologia e o teletrabalho para todas as funções 
que o permitam são táticas com benefícios, e não só 
quando se torna impreterível.

2. Operações

Muitas empresas depararam-se recentemente com o 
facto de as suas operações estarem montadas de forma 
demasiado rígida para a realidade atual.

Pensemos, por exemplo, na escassez de matérias-primas 
que comprometem a atividade das empresas. Contrariar 
o problema exige uma gestão eficaz, nomeadamente 
através da aplicação de novas estratégias de sourcing e da 
implementação de novas abordagens que permitam uma 
melhor gestão da cadeia de abastecimento. 

Outros fatores externos à empresa, como o cancelamento 
de voos ou restrições em sistemas de entrega e 
distribuição, têm um enorme impacto nas operações 
logísticas e podem afetar o serviço prestado ao cliente. 
Razão pela qual é importante garantir eficiência em todos 
os pontos da cadeia de abastecimento que são passíveis 
de incrementar o serviço ao cliente.

Estes, e outros problemas, beneficiam da utilização de 
sistemas e tecnologias de informação de modo a ser 
possível analisar dados em tempo real que permitam 
definir estratégias de adaptação e comunicar anteci-
padamente com os diferentes stakeholders.

3. Clientes

A diminuição da procura nos canais offline leva à necessi-
dade de apresentar alternativas online aos consumidores, 
para que estes possam receber comodamente os seus 
produtos e evitar deslocações.

Por conseguinte, os canais de vendas devem também 
ser revistos para que se possam adaptar às diferentes 
realidades. Para clientes jovens e com alta literacia
digital, o online é uma solução simples e fácil. No 
entanto, no caso de clientes de uma faixa etária superior 
e menos habituados às tecnologias, sentirão dificuldades, 
pelo que alternativas como encomendas via telefone e 
entregas em casa, por exemplo, podem ser estratégias 
relevantes.

A tomada de decisões em situação de crise depende, 
acima de tudo, da informação que o gestor tem 
disponível. Razão pela qual a implementação de 
sistemas de informação e a digitalização de processos 
é imprescindível para nos prepararmos para mudanças 
bruscas, como as que vivemos hoje, e podemos voltar 
a viver num futuro próximo.

A aposta no e-commerce foi uma aposta acertada, e 
continuará a sê-lo, quer em tempos de «guerra» quer em 
tempos de «paz», para a sustentabilidade das empresas a 
longo prazo. E se a atual crise serviu de motor, agora há 
que reconhecer a importância de ter uma visão clara de 
futuro e da necessidade de nos reinventarmos a fundo 
e com estratégia.
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A Organização do Portos Marítimos Europeus (ESPO, 
do nome em inglês European Sea Ports Organisation) 
deu recentemente um importante passo em direção à 
sustentabilidade ambiental do setor, ao posicionar-se 
como um parceiro estratégico para a concretização das 
metas do Pacto Ecológico Europeu (PEE). A Europa 
ambiciona ser o primeiro continente do mundo a atingir 
zero emissões até 2050, e os Portos juntam-se à luta.

Os Portos e a atividade marítimo-portuária têm um 
papel de relevo na economia portuguesa e europeia - 
na Europa, 74% dos produtos, 40% dos quais produtos 
energéticos como o petróleo, chegam às pessoas através 
de portos – e são clusters de transporte, energia, indústria 
e atividades da economia azul. 

Diminuir a pegada ambiental destas instalações terá, 
portanto, um grande impacto no planeta.

Agora surge então a questão – como alcançar as metas 
traçadas?

Os Portos têm uma importante vantagem nesta corrida. 
Localizados geralmente em zonas costeiras, têm à sua 
disposição um recurso energético com enorme potencial: 
a energia marinha. Potencial este que, em todo o mundo, 
se traduz na capacidade de produzir 1.2 a 83.000 TWh/
ano (dependendo do recurso natural considerado).

Há diversas maneiras de extrair energia renovável do 
mar – através das marés, das ondas, das correntes, do 
gradiente salino, entre outras. É uma fonte inesgotável 
de energia, constante e previsível, e não poluente. Ao 
contrário da mais conhecida energia oceânica, o petróleo 
e o gás natural.

Energia azul: setor portuário e o 
caminho rumo à sustentabilidade
Artigo de Rebeca Marini, engenheira de desenvolvimento do INEGI na área de tecnologias para o mar.

Falando da costa portuguesa, existem estudos que 
apontam a energia eólica offshore e a energia das ondas 
como as fontes de energia renovável marinha com o maior 
potencial técnico de aproveitamento energético.

No entanto, os sistemas de conversão de energia 
renovável marinha ainda são bastante “verdes”. O 
tempo de processo de maturação científica e industrial 
desde tipo de tecnologias é longo, e a energia oceânica 
não é exceção. 

Entre os obstáculos, destaca-se a (ainda) fraca eficiência 
da transformação energética. Quer isto dizer que, 
atualmente, a energia disponível no recurso marinho que 
chega à costa é muito superior à energia que se consegue 
produzir com os sistemas de conversão de energia 
renovável existentes.

Sendo a energia renovável marinha um leque de recursos, 
enumerados acima, existe também diversas maneiras de 
extrair energia do mesmo recurso. A energia das ondas, 
por exemplo, pode ser transformada em energia elétrica 
com equipamentos instalados offshore ou nearshore, 
fixos ou flutuantes, entre outras aplicações.

Ainda assim, o desenvolvimento deste setor emergente 
continua em desenvolvimento, impulsionado em grande 
parte, e bem, pela União Europeia e pelo setor privado.

TECNOLOGIA QUE NASCE NO INEGI CONTRIBUI 
PARA TORNAR ‘ENERGIA AZUL’ REALIDADE

Também o INEGI, que conta já com uma década de atuação 
na economia azul com o desenvolvimento de tecnologias 
para o mar, tem apostado nesta área, procurando 
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sabemos também que o futuro passará pela utilização
combinada de múltiplos sistemas de aproveitamento de 
energia das ondas, instalados em diferentes locais com 
o objetivo de fornecer energia elétrica a diferentes tipos 
de atividade económica que utilizam o espaço marinho.

Portugal, em particular, com uma grande disponi-
bilidade de infraestruturas de suporte ao longo da costa 
(infraestruturas portuárias, estaleiros e rede elétrica 
nacional), é um ecossistema propício para que os seus
Portos se tornem laboratórios vivos desta tecnologia, 
permitindo assim analisar quais são os impactos sociais, 
ambientais e económicos da energia oceânica.

Acreditamos que a promessa da energia azul está cada 
vez mais perto de se concretizar. 

Os países mais ricos são aqueles que têm recursos 
naturais abundantes, e não há nada mais abundante – e 
marcante na identidade portuguesa - que o mar.

Transformar este cenário em realidade exige um esforço 
conjunto de vários atores, quer do lado da indústria quer 
do lado da inovação e desenvolvimento. A viagem ainda 
se afigura longa, mas vai de vento em popa.

dar resposta aos vários desafios ligados ao desenvol-
vimento desta forma de energia e à necessidade de 
tornar os Portos mais sustentáveis.

A participação em projetos europeus – como o SE@
PORTS, PORTOS e mais recentemente o Wec4Ports – 
tem impulsionado o conhecimento e a inovação, dando 
largos passos em direção a um nível tecnológico de 
produção.

Com os estudos realizados pelo INEGI a nível numérico 
e experimental em tanque de ondas, sabemos hoje, por 
exemplo, que a instalação de conversores de energia das 
ondas híbridos, integrados em quebra-mares portuários 
demonstram ter um elevado potencial de aproveitamento 
energético. 

Revela-se assim solução a considerar, em particular, na 
construção de novos quebra-mares, no prolongamento 
dos existentes, ou nos quebra-mares que necessitem de 
intervenções profundas de reforço estrutural.

À medida que alavancamos a engenharia para tornar a 
construção de conversores de energia das ondas (WECs 
ou wave energy converters, em inglês) mais viável, 
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Durante a próxima década, Portugal terá uma grande 
parte dos seus ativos eólicos a atingir os 20 anos de 
idade, uma realidade já presente em alguns países 
europeus, como a Alemanha, Espanha e Dinamarca. Que 
opções existem após os 20 anos de operação para os 
quais foram dimensionados?

1) estende-se a vida destes aerogeradores por mais uns 
anos (acautelando-se as questões relacionadas com a 
segurança) e, se necessário, trocam-se alguns dos seus 
componentes?

2) substituem-se estes aerogeradores por outros de 
tecnologia mais recente, eventualmente até com maior 
capacidade geradora?

3) ou desativa-se totalmente o parque eólico?

São estas as opções que qualquer investidor colocará 
em cima da mesa. Importa, no entanto, ter presente que 
Portugal assumiu compromissos ambiciosos, que se 
encontram refletidos no Plano Nacional Energia-Clima 
(PNEC) 2030, e é urgente definir quais serão as regras do 
jogo para os atingir, sendo nesse contexto que as decisões 
serão tomadas.

Antes de prosseguir, importa salientar que a vida útil de 
um aerogerador é definida normativamente como sendo 
de 20 anos face a condições muito bem tipificadas. Um 
determinado aerogerador dimensionado para suportar 
um determinado regime de ventos pode ter uma vida útil 
inferior ou superior aos referidos 20 anos (ou 25 anos, valor 
que alguns fabricantes têm vindo a adotar), se o regime de 
ventos a que for efetivamente sujeito for mais ou menos 
exigente que o definido nas condições de projeto. 

Que futuro para os aerogeradores 
em Portugal?
Artigo de José Carlos Matos, diretor da área de Energia Eólica do INEGI, 
e Filipa Magalhães, consultora sénior. 

Posto isto, importa também salientar que embora o 
aerogerador seja de um ponto de vista normativo e 
para o efeito em causa tratado como todo, é composto 
por diferentes componentes, cuja durabilidade não só é 
fortemente dependente das cargas a que está sujeito, mas 
poderá ser alvo, também, de especificidades contratuais.

É neste contexto que, no que diz respeito à extensão 
de vida dos aerogeradores, apesar de ser ainda uma 
temática que suscita muitas questões no sector, a IEC 
– International Electrotechnical Commission criou em 
2018 um grupo de trabalho dedicado à uniformização 
de algumas práticas já existentes em alguns países 
europeus. O grupo de especialistas, que conta também 
com a participação de Portugal, prevê a publicação de 
uma especificação técnica (TS IEC 61400-28 – Through 
life management and life extension of wind power assets) 
nos próximos 2 anos.

Ainda assim, mesmo que a decisão passe por “prolongar” 
a vida dos aerogeradores, chegará inexoravelmente um 
momento em que estes terão que ser substituídos ou 
totalmente desativados. E o que fazer a seguir?

Não existe ainda em Portugal uma estratégia definida e 
alinhada no setor, no que diz respeito aos diversos impactos 
decorrentes da desativação de um aerogerador. A nível 
europeu, o setor tem estado atento e tem trabalhado 
no sentido de definir um ciclo de vida sustentável para 
os diversos materiais resultantes do fim de vida destes 
equipamentos.

Atualmente, a taxa de reciclagem de um aerogerador 
encontra-se entre os 85 e 90%, segundo dados da 
Wind Europe, onde se incluem a torre, partes da fundação, 



13

No futuro, as soluções passarão por estender a vida 
dos aerogeradores ao máximo e pela alteração dos 
processos produtivos das pás, incorporando novas 
matérias-primas com taxas de reciclagem mais elevadas 
e de maior durabilidade. Também aqui, o conceito de 
economia circular, agora muito em voga, faz todo o 
sentido. A exploração de mercados secundários será 
uma das alternativas para os aerogeradores que ainda 
estão aptos para produção, retardando assim a sua 
desativação.

É, em todo o caso, um erro pensar que este tema é para 
se tratar num futuro algo distante: uma das grandes 
prioridades de curto-prazo (2020- 2022) da Comissão 
Europeia no que diz respeito à inovação e investigação 
será a reciclagem das pás e, a médio prazo (2025-2027), 
o desenvolvimento de metodologias de reciclagem de 
materiais e componentes (ETIPWInd Roadmap).

Todos devem ser chamados a esta discussão que agora 
surge no nosso país: “Qual o futuro dos aerogeradores 
em Portugal?”. É chegado o momento para os vários 
intervenientes, diretos e indiretos, discutirem soluções 
e apontarem caminhos, no sentido de alcançamos a 
sustentabilidade económica, ambiental e social. Talvez 
assim, Portugal encontre uma nova participação na 
cadeia de valor deste novo paradigma económico.

alguns componentes da caixa de engrenagem (quando 
existente) e o gerador.

O principal desafio do setor está nas pás, nomeadamente 
na sua recolha, no transporte para local adequado e na 
gestão do destino final dos resíduos. Estas dificuldades 
decorrem, por um lado, das proporções das pás (atingem 
hoje dimensões de dezenas de metros de comprimento) 
e, por outro, dos tipos de materiais que as compõem 
(maioritariamente, fibra de vidro e resinas).

Até à data, a preocupação do sector tem estado centrada 
na produção de pás cada vez mais leves e de maior 
dimensão, sendo para tal introduzidos nos seus ciclos 
produtivos materiais com taxas de reciclabilidade 
tendencialmente mais baixas. Apesar de se tratar de um 
esforço meritório, não constitui solução para as pás dos 
aerogeradores atualmente em operação cujo destino mais 
comum tem sido o aterro.

Salienta-se ainda que a utilização mais recente de betão 
na construção das torres de suporte das máquinas 
implicará novos desafios num futuro não muito distante – 
a instalação de torres híbridas massificou-se em Portugal 
a partir do final da primeira década do século XXI. Trata-se, 
em todo o caso, de um desafio partilhado com inúmeros 
setores que utilizam o cimento na sua atividade.
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Uma poupança energética na ordem dos 20 a 25%, 
com potencial redução de custos até 3,5 milhões de 
euros, e até menos 12.500 toneladas de gases com 
efeito de estufa por ano. São estes os números que 
refletem os resultados alcançados no âmbito do projeto 
AQUALITRANS, que visou tornar várias ETAR (Estações 
de Tratamento de Águas Residuais) da eurorregião Norte 
de Portugal-Galiza mais eficientes ao nível do consumo 
energético e pegada ambiental.

Para chegar aqui, foi necessário realizar a caracterização 
energética das ETAR para determinar os processos com 
maior peso energético e identificar desperdícios e 
oportunidades de melhoria. Tarefa que, do lado de cá da 
fronteira, ficou a cargo da equipa do INEGI.

João Pedro Cardoso, membro da equipa do projeto, 
conta que “identificamos os principais consumidores, 
que descobrimos serem os equipamentos de arejamento 
associados ao tratamento biológico (valor médio de 
58%), bombagem de entrada (9%, quando existente), 
desodorização (8%, quando existente) e equipamentos de 
tratamento de lamas (6%)”.

Com base nesta informação, “olhando para as ineficiências 
encontradas, definimos um conjunto de medidas para 
cada uma das instalações que participaram nos projetos 
piloto”, acrescenta. Uma delas foi a ETAR de Sobreiras, 
gerida pelas Águas do Porto, que alcançou uma redução 
de cerca de 15% no consumo, ou seja, 452.000 kWh por 
ano.

Também aqui a colaboração do INEGI foi relevante, 
nomeadamente na avaliação dos benefícios energéticos, 
ambientais, operacionais e económicos das medidas, 

ETARS da região norte e galiza poupam 
mais de 20% no consumo energético com 
ajuda do INEGI

como a instalação de um novo grupo de bombagem 
de elevação inicial mais eficiente e com variadores de 
frequência, e a instalação de um sistema de monitorização 
integrada de consumos energéticos.

CONHECIMENTO E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO 
INTELIGENTE PARTILHADAS COM O SETOR

O projeto contemplou também a criação de três 
ferramentas informáticas que facilitarão a replicação 
do sucesso obtido na eurorregião. As ferramentas, 
disponíveis AQUI vão ajudar operadores a avaliar e 
comparar com ETAR similares o seu consumo energético, 
e, ainda, identificar medidas benéficas consoante os critérios 
ambientais, energéticos, económicos e tecnológicos das 
instalações.

Também com o objetivo de transferir conhecimento e 
potenciar a replicação destas boas práticas, realizaram-
se quatro sessões de formação dirigidas a gestores e 
operadores de estações de tratamento de águas residuais. 
Uma delas realizou-se no INEGI, com a participação de 
cerca de 20 profissionais.

O projeto terminou no início deste ano, e a conclusão foi 
assinalada com a assinatura de protocolo de colaboração 
entre os parceiros - Augas de Galicia, INEGI, Águas do 
Porto, Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) e Fundación 
Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) - para garantir a 
cooperação e partilha de conhecimento e resultados 
futuros. O recém-concluído projeto AQUALITRANS 
arrancou em 2017 e terminou em 2020, tendo sido 
financiado ao abrigo do programa Interreg VA Espanha-
Portugal (POCTEP) 2014-2020, que promove projetos de 
cooperação transfronteiriça.
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Esteve mais de 20 anos no Grupo Impresa, e em 2018 
junta-se à Finerge - porquê a mudança? O que é que o 
atraiu no setor das energias renováveis?

São ambos setores desafiantes, mas mais relevante, são 
setores onde encontrei um propósito. Acredito profunda-
mente na importância do jornalismo livre e independente, 
assim como estou absolutamente convencido que a luta 
contras as alterações climáticas é o maior desafio da 
nossa geração. Profissionalmente sempre me pareceu 
imprescindível acreditar profundamente no que faço. 
Acho que dou o meu melhor quando isso acontece.

O Grupo Impresa foi um grande desafio e conduzi o 
grupo através de um dos períodos mais difíceis da sua 
existência. A Finerge e o setor das energias renováveis são 
agora o meu presente e o meu futuro. Desde logo como 
profissional porque me sinto particularmente estimulado 
por conhecimento e por desafios novos. Mas também 
como cidadão. Como disse, tenho a sorte de trabalhar num 
setor pelo qual passa boa parte da solução para o grande 
problema que temos obrigação de resolver em nome das 
gerações futuras.

Desde o seu primeiro contacto com o setor, que evolução 
observou no paradigma? Como se têm alterado as 
prioridades e desafios no setor em Portugal e na Europa?

Portugal tem feito um excelente caminho e tem acompa-
nhado e até andado à frente das orientações da União 
Europeia, no caminho da neutralidade carbónica. O país 
tem vindo a desacoplar o Produto Interno Bruto das 
Emissões de CO2 e do Consumo de Energia Primária. 
Significa isto que Portugal tem conseguido gerar riqueza 
com menos emissões e menor consumo de energia. Tem 
sido possível reduzir a dependência energética do exterior, 

Pedro Norton
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aumentando a produção doméstica de energia e reduzir o 
consumo de energia primária, assegurando também dessa 
forma um maior nível de segurança de abastecimento. 

Mas para vencermos o desafio das alterações climáticas é 
preciso mais. É necessária uma ação conjunta em diversas 
áreas: aumento da penetração das fontes renováveis, 
eficiência energética, aumento da eletrificação, reforço e 
modernização das infraestruturas, desenvolvimento das 
interligações, estabilidade do mercado e investimento, 
reconfiguração e digitalização do mercado, incentivo à 
investigação e inovação.

No lado político, o Governo tem tido, no essencial, uma 
visão pragmática em relação ao setor. Escolheu o tema do 
combate às alterações climáticas como uma prioridade, 
do meu ponto de vista, bem. Há um compromisso 
político evidente com o lançamento de um Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica, de um Plano Nacional para a 
Energia e Clima com metas ambiciosas. Agora é preciso 
passar dos planos conceptuais à prática e há desafios com 
que nos confrontamos todos os dias. Não é possível esperar 
um e dois anos por licenciamentos quando estamos a 
correr atrás de metas que não conseguimos alcançar. E 
depois há o tema do enquadramento regulatório e fiscal, 
que tem de ser estável. É possível alcançar as metas, mas é 
preciso ter as políticas públicas certas, alinhadas e depois 
que a administração pública seja capaz de dar andamento 
aos processos.

Como vê o Pacto Ecológico Europeu? A Europa está 
adiantada ou atrasada?

O Green Deal é um pacote de medidas e políticas que 
apontam na direção certa. Reforça a liderança europeia 
neste domínio e sinaliza uma prioridade política com 



grande clareza. Mas é também uma excelente ferramenta 
de comunicação. Nem todo o dinheiro é novo. O seu 
sucesso vai depender, não só do compromisso de todos 
os Estados-membros, mas sobretudo do envolvimento do 
setor empresarial e financeiro. 

Isto dito, a Comissão Europeia já admitiu que vai atrasar 
algumas metas propostas no Green Deal devido à 
pandemia do novo coronavírus. Apenas o cronograma 
com uma nova meta de redução das emissões para 2030 
e as políticas ambientais mais urgentes irão permanecer 
inalteradas. Teremos, portanto, de esperar para ver.

A energia solar está num enorme caminho de crescimento, 
e, nesta linha, a Finerge alargou recentemente o seu 
negócio ao fotovoltaico. O que tem impulsionado esta 
trajetória?

Todos as previsões apontam que o solar fotovoltaico 
seja a tecnologia que mais vai crescer em Portugal e na 
Europa nos próximos anos. É natural que assim seja tendo 
em conta o efeito combinado dos recursos do país e da 
evolução espantosa do custo da tecnologia nos últimos 
anos.

A Finerge, por seu lado, tem uma vocação de crescimento. 
Somos a plataforma de crescimento da First State, na 
área das energias renováveis, em toda a Europa. É esse o 
meu mandato. Acresce que, numa ótica de diversificação 
de risco, fazia sentido que nos transformássemos numa 
empresa multitecnologia (e multigeografia).

Ora, juntando a tendência do mercado à nossa vocação 
estratégica, diria que era inevitável que entrássemos no 
negócio do fotovoltaico. Deu-se a coincidência, ainda por 
cima, de termos entrado no fotovoltaico com a mesma 
operação que marcou o início da nossa internacionalização. 

Pedro Norton

“Todos as previsões apontam que 
o solar fotovoltaico seja a tecnologia 
que mais vai crescer em Portugal 
e na Europa nos próximos anos.”
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As políticas energéticas têm-se centrado essencialmente 
no lado da oferta, isto é, no lado da produção. Mais 
recentemente começa a entrar no discurso corrente 
a gestão da energia no lado da procura, através, por 
exemplo, das comunidades energéticas. Como vê esta 
evolução? A Finerge tem planos para atuar neste lado 
do setor energético?

É uma tendência que me parece positiva para o País, 
no sentido que também contribui para uma transição 
energética limpa e justa, neste caso, através de uma 
participação mais ativa do consumidor/produtor no 
sistema energético renovável. Pela sua natureza, inclui 
uma componente de consciencialização ambiental 
bastante interessante, e reforça os empregos verdes nas 
comunidades locais. Alavancas importantes para criar 
uma economia de baixo carbono. Embora reconheça o 
seu valor para a sociedade, a Finerge de momento não 
tem planos para atuar deste lado do setor. 

Diria que Portugal está na vanguarda no que toca à 
transição energética e adoção das fontes renováveis 
de energia? Ainda há espaço para o desenvolvimento? 
E até onde sente que pode o país penetrar ao longo 
da cadeia de valor?

O país tem conseguido reduzir a sua dependência energé-
tica do exterior, aumentando a produção doméstica 
de energia e reduzindo o consumo de energia primária, 
assegurando também dessa forma um maior nível de 
segurança de abastecimento.

Acresce que as fontes de energia renovável têm hoje um 
relevantíssimo contributo para a geração de eletricidade. 
Em abril deste ano, por exemplo, 72% de toda a eletricidade 
teve origem renovável. De salientar também, o contributo 
deste setor para a economia portuguesa, na criação de 
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“Entre a necessidade de maximizar 
a disponibilidade de parques eólicos 
e centrais solares, minimizar perdas 
de produção, reduzir custos e tempos 
com inspeção e manutenção de 
infraestruturas ou aumentar os níveis 
de eficiência da produção, existe a 
procura por soluções tecnológicas 
que possam servir estes propósitos, 
apoiando a estratégia de gestão e 
mitigação de risco das empresas.”

toda uma nova fileira industrial e empresarial geradora 
de emprego, promotora do desenvolvimento regional, 
dinamizadora das exportações de bens e serviços, 
impulsionadora de inovação e investigação científica, 
capaz de captar investimento internacional e de estimular 
a internacionalização das empresas nacionais. Mas é 
naturalmente preciso fazer mais. 

Atingir a neutralidade carbónica em 2050, implica não 
só a total descarbonização do sistema electroprodutor, 
mas também da mobilidade urbana e ainda alterações 
profundas na forma como utilizamos a energia e os 
recursos, a aposta em modelos circulares, a par da 
potenciação da capacidade de sequestro de carbono 
pelas florestas e por outros usos do solo.

Que impactos possíveis terá a presente crise nas estraté-
gias de descarbonização a curto e a médio prazo?

A pandemia está a ter um duplo impacto na descar-
bonização. Por um lado, e no curto prazo, o recente 
lockdown da economia reduziu muito as emissões de 
gases com efeito de estufa. Isso mostra claramente o 
que pode ser alcançado no futuro com a criação de uma 
economia global mais sustentável e isenta de emissões 
de carbono. Por outro lado, a médio prazo, a contração 
económica, que é ainda difícil de estimar na amplitude e 
no tempo, pode conduzir a uma retração dos investidores, 
dos financiadores e até à revisão das políticas já definidas 
prejudicando as metas a atingir. 

Mas há também outro cenário de médio e longo prazo 
que é aquele em que aposto. As políticas de transição 
energética e de descarbonização podem ser encaradas 
como alavancas da economia e como instrumentos 
fundamentais para criar mais emprego e novas oportu-
nidades de negócio. 

A área da energia é muito sensível à inovação tecnológica. 
Considera que a I&D ocupa, ou deve ocupar, um lugar 
de destaque no planeamento estratégico do setor?

A competitividade do setor da energia está naturalmente 
muito dependente da capacidade da I&D para acompanhar 
a transformação do sistema energético. É imprescindível 
que o desenho das prioridades de I&D para o setor estejam 
alinhadas com as necessidades de inovação do mercado, 
a fim de garantir a maturidade de tecnologias de energia 
que contribuam para indicadores financeiros e operacionais 
capazes de sustentar uma transição energética limpa.

Acredito que começam a existir mais esforços nesse 
sentido. Em 2018 foram produzidas as primeiras estimativas 
do investimento nacional em I&D na área da Energia. Nesse 
mesmo ano, [o último para o qual há dados], as despesas 
em I&D ultrapassaram 121 milhões de euros distribuídas 
entre o setor do Estado (9%), Ensino Superior (46%) e 
Empresas (45%). Isto representava cerca de 0,06% do PIB.  
O Plano Nacional de Energia e Clima estabelece o objetivo 
de 0,2% para 2030, o que revela um acréscimo desejado 
considerável. Temos assim um bom caminho a percorrer. 
Diria, neste âmbito, que as estratégias de transformação 
digital do País poderiam ser mais ambiciosas e andar mais 
a par com a estratégias da UE e de Portugal que visam a 
transição para uma de economia de baixo carbono capaz 
de responder às alterações climáticas.

Nesta mesma perspetiva, que contribuição vê, por parte 
do INEGI, às empresas dedicadas à produção de energia 
renovável nos vários segmentos da cadeia de valor?

A inovação tecnológica é um aliado natural dos bons 
indicadores de desempenho de empresas dedicadas à 
produção de energia renovável. Entre a necessidade de 
maximizar a disponibilidade de parques eólicos e centrais 
solares, minimizar perdas de produção, reduzir custos e 
tempos com inspeção e manutenção de infraestruturas 
ou aumentar os níveis de eficiência da produção, existe 
a procura por soluções tecnológicas que possam servir 
estes propósitos, apoiando a estratégia de gestão e 
mitigação de risco das empresas. Fazer um levantamento 
das necessidades das empresas de produção de energia 
renovável assim como das suas tendências de investimento 
poderia ser um exercício de valor estratégico para o INEGI. 

Para além disto e em linha com os objetivos de investimento 
nacional de I&D em Energia estipulados no PNEC, parece-
me pertinente referir que este inclui uma recomendação 
clara para a dinamização de programas nacionais de I&D em 
cinco grandes áreas temáticas: 1) sistemas inteligentes de 
gestão de energia e novas infraestruturas; 2) armazenamento 
de energia; 3) tecnologias de baixo carbono; 4) eficiência 
energética; e 5) hidrogénio como vetor energético.
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Competências do INEGI 
contribuem para o combate 
à pandemia

O contexto pandémico gerado pela Covid-19 levou à 
mobilização de esforços de várias instituições e empresas 
que se voluntariaram para ajudar. O INEGI não foi exceção 
e colocou também as suas competências ao serviço de 
uma causa comum, participando em várias iniciativas.

Exemplo disso foi a linha de produção voluntária que 
possibilitou a produção de mais de 5 mil viseiras de 
proteção, para doação a hospitais, centros de saúde, 
lares, IPSS’s e outras instituições similares. 

Além do INEGI, participaram o LAETA – Laboratório 
Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica, a 
Universidade do Porto, a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP), o Instituto Politécnico do 
Porto, o Instituto Superior de Engenharia do IPP (ISEP), 
o INESC-TEC, estudantes de Engenharia Mecânica da 
FEUP e do ISEP, e ainda vários profissionais e empresas. 
Destas, destacam-se os contributos da OLI - Sistemas 
Sanitários, que industrializou o processo produtivo das 
viseiras, possibilitando um crescimento exponencial da 
produção e da Filkemp S.A. que doou o filamento usado 
na produção das viseiras por impressão 3D.

O INEGI participou também em iniciativas que surgiram como resposta a uma possível escassez de equipamentos 
de proteção individual e ventiladores, nomeadamente apoiando o teste e validação do PNEUMA, um ventilador 
alternativo de baixo custo e fácil montagem desenvolvido pelo INESC TEC; e a impressão de protótipos para teste e 
validação da adaptação de uma máscara de snorkel para fins de ventilação não invasiva ou proteção individual.

Pensando num futuro “pós-covid 19”, e reconhecendo o 
potencial da impressão 3D para acelerar o desenvol-
vimento de novos produtos, o INEGI está agora a liderar um 
novo projeto que visa criar soluções para o “novo normal”. 
Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(FCT) no âmbito do programa Research 4 Covid-19, 
tem como objetivo desenvolver, através do fabrico 
aditivo, componentes para ventiladores mecânicos, 
zaragatoas, suportes para viseiras, dispensadores de gel 
desinfetante, e dispositivos mãos-livres para portas e 
outros equipamentos.
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O INEGI integrou recentemente o consórcio do EIT Raw 
Materials, uma iniciativa que visa aumentar a competitividade, 
o crescimento e a atratividade do sector europeu de matérias-
primas. A comunidade pan-europeia conta já com mais de 
120 membros, de 27 países, que se unem para impulsionar a 

O consórcio pretende responder ao desafio urgente da dependência europeia da importação de matérias-primas, para 
assim garantir a competitividade global de indústrias transformadoras. Dado o papel essencial das matérias-primas 
para o consumo sustentável, promover a eficiência de recursos, a melhoria de processos e produtos, privilegiando uma 
abordagem circular, é também uma prioridade. Para este fim, o EIT Raw Materials quer fortalecer a inovação através 
da introdução de novas soluções, produtos e serviços para uma exploração, extração, processamento, reciclagem e 
substituição sustentável das matérias-primas. O INEGI junta-se agora a este esforço, e vai contribuir com conjunto 
alargado de competências em vários domínios relevantes para o setor, destacando-se o desenvolvimento de novos 
materiais e soluções no âmbito da economia circular.

Em linha com a trajetória de internacionalização do INEGI, esta é a segunda ‘Comunidade do Conhecimento e da 
Inovação’ do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) que o Instituto integra, a par do EIT Manufacturing, 
dedicado à indústria transformadora.

EIT Raw Materials: INEGI vai 
contribuir para impulsionar 
inovação no setor das 
matérias-primas europeu

INEGI integra pacto 
português para os plásticos

O INEGI é uma das 55 instituições nacionais que assinou o 
Pacto Português para os Plásticos, uma iniciativa que pretende 
alavancar a economia circular dos plásticos e evitar que estes 
se tornem resíduos, comprometendo-se a atingir um conjunto 
de metas e objetivos até 2025.

inovação, a educação e o empreendedorismo no setor das matérias-primas, ao reunir a indústria, investigação e 
academia.

Além de identificar os plásticos de uso único e definir medidas para a sua eliminação, os signatários comprometem-se 
a garantir que pelo menos 70% das embalagens utilizadas são efetivamente recicladas, e que as novas embalagens 
produzidas são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, e integram plástico reciclado. Entre os objetivos está ainda a 
promoção de atividades de sensibilização e educação aos consumidores atuais e futuros para a utilização circular dos 
plásticos. Esta ação alinha-se com as prioridades INEGI, que no decorrer da sua atividade tem vindo a promover a 
ecoeficiência no tecido industrial, seja através da inovação de base científica e tecnológica ou prestação de serviços 
visando a racionalização de consumos energéticos, diminuição de desperdícios, e recuperação de resíduos.



 SERVIÇOS

FUMO E FOGO
Realizamos ensaios de reação ao fumo 
e ao fogo que permitem classificar 
materiais utilizados na construção 
civil, nos transportes e nos setores do 
mobiliário e decoração.

O uso racional dos materiais, do ponto 
de vista técnico e económico, exige 
o conhecimento adequado das suas 
propriedades, em particular, da sua reação 
ao fumo e ao fogo. O Laboratório de Fumo 
e Fogo do INEGI existe há mais de 20 anos 
para dar suporte a esta necessidade e está 
acreditado pelo Instituto Português de 
Acreditação (IPAC).

CONHECA AS NOSSAS

SOLUÇÕES
ENSAIOS DE REAÇÃO AO FOGO 
- para os setores da construção civil, mobiliário 
e decoração, e transportes

ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS 
- determinação dos teores mássicos de resina 
e fibra em compósitos por calcinação e por 
digestão da matriz

INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO
EM ENGENHARIA MECÂNICA
E ENGENHARIA INDUSTRIAL

Campus da FEUP
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