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INESC TECAcademia Empresas
Ser um ator de relevância ao nível da ciência e 

tecnologia mundial

Ser considerado um importante interveniente nas 

áreas da Informática, Indústria e Inovação, Redes 

de Sistemas Inteligentes e Energia

Desenvolvimento do tecido económico e social

Contribuir para o desempenho, competitividade e 

internacionalização das empresas e instituições

Estreitar as relações entre a 

universidade e o tecido empresarial, a 

administração pública e a sociedade

Missão

Visão

Investigação de Excelência 

Reconhecimento Internacional

Relevância Social



6 
P O L O S

19 
L A B O R AT Ó R I O S

INESC TEC 

3 
C I D A D E S

Uma organizaçãoparceira
O INESC P&D Brasil coordena o trabalho de diferentes 

grupos de investigação, parte dos seus associados 

(pertencentes às 18 melhores universidades brasileiras e 

ao INESC TEC).

Instituição privada 

sem fins lucrativos
de utilidade pública



Trazer os mundos 
digital e autónomo 
para uma economia 

marítima 
sustentável

Criar uma indústria 

inovadora, colaborativa e 

sustentável, centrada 

nas pessoas e no digital

Descarbonização e 

digitalização do setor 

energético

TIC ao serviço das 

pessoas, por 

melhores cuidados 

de saúde e bem-estar 

pessoal

Co-criando a (r)evolução 

digital no Agro-Alimentar

e Floresta

UMA ABORDAGEM BASEADA NO MERCADO 
TE C 4  PA R A D A R R E S PO S TA A O S D E S A F I O S ATUA I S ( E XE M PL O S )



Projeto MANUFACTUR4.0
Tecnologias Inovadores para a Indústria Naval



Contextualização

‒ O projeto MANUFACTUR4.0 é um projeto focado nos setores industriais da metalomecânica e naval,
de elevada importância para a região Norte de Portugal e Galiza.

‒ Na RIS3 da Galiza destaca-se a grande importância do setor metalúrgico e auxiliar naval galego no
contexto global da Economia em Espanha:

• 45% dos estaleiros existentes em Espanha são galegos

• No final de 2008 a construção naval galega era composta por cerca de 2.500 empresas (que
empregavam mais de 10.000 pessoas.

‒ Na RIS3 do NORTE de Portugal, e no domínio prioritário de "Recursos do Mar e Economia“ destaca-
se:

• O setor de atividade de fabricação de estruturas de construção metálica que é tido com um
dos setores de grande empregabilidade nacional.

• Tendo também um papel fulcral na economia do País. Representa ~2.5 a 3% do PIB.

‒ Para uma maior integração destas sinergias foi criado um RIS3T (2015-2020):

• com o objetivo de promover a adoção de tecnologias inovadores 4.0, nos processos
produtivos destas industrias, contribuindo para a sua maior digitalização.



Objetivos do Projeto

Desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 
inteligentes para a industria naval e 

metalomecânica



Objetivos do Projeto

‒ Transferir de maneira efetiva para

estes setores industrias novas
tecnologias de fabricação
avançada e de baixo custo.

‒ Criar uma rede permanente de
polos tecnológicos que permitirá
que as empresas de Euro Região
tenham um referencia
tecnológica.

‒ Procura pelo crescimento e

modernização do setor
transfronteiriço, por meio da
melhoria do productos
produzidos e respetivos
processos de fabrico

‒ Gerar 6 demonstradores, como
exemplos reais e mensuráveis
das melhorias que a I&D podem
alavancar para as empresas



Parceiros



Atividades

Demonstradores
Realização de 

projetores 
demonstradores de 

alto impacto

Talento 4.0
Deteção de 

necessidades 
formativas e ações 

de formação

Cultura 4.0
Ações práticas de 

divulgação e 
fomento das 
tecnologias

Conhecimento
Estruturação do 
conhecimento 

tecnologíco4.0 para 
a Industria 

Metalomecânica e 
Naval.

http://gain.xunta.gal/artigos/302/projeto+manufactur4+-+pt

http://gain.xunta.gal/artigos/302/projeto+manufactur4+-+pt


Projetos Demonstradores
Realidade Aumentada



Projetos Demonstradores
Realidade Aumentada Projetada



Projetos Demonstradores
Digitalização 3D Sem Contacto



Projetos Demonstradores
Sistemas Avançados de Produção – Manipulador Móvel



Projetos Demonstradores
Maquinação de Peças Robotizada



Projetos Demonstradores
Célula Robotizada para Corte e Soldadura de Tubos



Links 

+Info dos demonstradores MANUFACTUR4.0: http://misionsvirtuaismanufactur.com/

Site Projeto MANUFACTUR4.0: http://gain.xunta.gal/artigos/302/projeto+manufactur4+-+pt

Canal Youtube INESC TEC Robotics: https://www.youtube.com/channel/UC25ZmwfFTywEs_iB-JkSmfg

http://misionsvirtuaismanufactur.com/
http://gain.xunta.gal/artigos/302/projeto+manufactur4+-+pt
https://www.youtube.com/channel/UC25ZmwfFTywEs_iB-JkSmfg/videos


Obrigado pela vossa atenção!!  

Email para contacto: luis.f.rocha@inesctec.pt
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