
Os protótipos produzidos em estereolitografia e 
pintados com cor metálica foram ensaiados em 
decanteres, permitindo que a chegada do vinho ao 
fundo do “decanter” fosse retardada, obrigando o 
vinho a percorrer um trajecto sinuoso que permite, 
além da sua filtragem, um “arejamento” que 
intensifica o sabor natural do vinho.

A apresentação na empresa dos cinco produtos 
desenvolvidos, juntamente com uma brochura 
promocional, despertou um grande interesse e 
uma grande vontade na sua comercialização.

Utilizando estes modelos foram já produzidos 
alguns protótipos metálicos, sendo que 3 deles já 
foram aprovados pelo cliente americano, estando 
já em curso o seu fabrico para satisfazer uma 
encomenda de 325 peças.

Presentemente, o INEGI, juntamente com a empresa 
estão a registar o desenho destas peças para iniciar a 
sua divulgação e comercialização na Europa.

para a resposta mecânica em materiais 
compósitos avançados e encorajar a discussão e 
contributo para novos desenvolvimentos nesta 
área), a Composite 2007 contou com a presença 
de investigadores oriundos de vários países e 
teve o apoio de várias entidades, em particular 
o INEGI. Investigadores do Instituto, como 
os professores Pedro Camanho (Conference 
Chairman) ou António Torres Marques (Comissão 
Científica), fizeram parte do Comité Científico e 
da Organização.

INEGI organizou Composites 2007
Subordinada ao tema “Mechanical Response for Composites”, a Composites 2007 
decorreu entre 12 e 14 de Setembro, na Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto. A organização da conferência esteve a cargo do Instituto.

Congresso 
Luso-
Moçambicano
de Engenharia 
prepara 
quinta edição
O 5º Congresso Luso-Moçambicano 
de Engenharia (CLME), que decorrerá 
em 2008 e subordinado ao tema "A 
Engenharia no Combate à Pobreza, pelo 
Desenvolvimento e Competitividade", 
estabeleceu o dia 18 de Janeiro de 
2008 como prazo de recepção para 
resumos de comunicações. O Congresso 
conta com o patrocínio de várias 
instituições, como a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, 
Ordem dos Engenheiros (portuguesa e 
moçambicana) e o INEGI, entre outras.

A Composites 2007 foi uma conferência 
temática, no âmbito da European Community 
on Computational Methods in Applied 
Sciences (ECCOMAS), que procurou abordar 
tópicos que se enquadravam na sua temática – 
“Mechanical Response for Composites” – como 
Danos Mecânicos Contínuos; Micromecânica; 
Nanocompósitos; entre outros mais.

Com dois objectivos bem definidos (apresentar 
o estado da arte na área da análise de modelos 

O Congresso, que decorrerá em Maputo, em
Setembro de 2008, tem como objectivo 
juntar engenheiros, professores e técnicos 
de engenharia para uma troca de ideias e 
experiências em vários temas específicos como a
engenharia de produção, gestão e engenharia 
industrial, energia, ambiente e recursos hídricos 
ou materiais e estruturas.

As comunicações que serão apresentadas no 
Congresso estarão agrupadas em Simpósia no 
âmbito dos vários temas indicados e de outros 
que venham a ser adoptados e coordenados 
por especialistas que queiram aceitar essa 
responsabilidade. Aliás, a Comissão Organizadora 
"estimula e aceita a apresentação de propostas 
para a realização de quaisquer Simpósia no 
âmbito dos temas indicados ou de outros que 
venham a ser propostos no âmbito geral do 
Congresso". Até ao momento estão previstos 
19 simpósia, como "Processamento de Imagem 
e Visualização" ou "Segurança e Higiene 
Ocupacionais".

Para mais informações sobre o CLME 2008 
e sobre as formas de participação pode ser 
consultada a página web do Congresso em 
http://paginas.fe.up.pt/clme/2008/.

Alunos do IPVC desenvolveram 
durante o estágio de fim 
de curso que realizaram no 
INEGI produtos originais para 
decantação de vinho que já 
estão a ser comercializados
O desenvolvimento dos novos produtos para a decantação de vinho teve como base 
um desafio lançado pela empresa Freitas & Dores, Lda., que pretendia responder 
a solicitações do mercado americano para a concepção de produtos originais em 
estanho para serem colocados em “decanters”.

Desde 2001, e ao abrigo de um Protocolo de 
Cooperação entre o INEGI e a Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo (IPVC), que o INEGI tem vindo a 
receber alunos provenientes desta instituição de 
ensino para a realização de estágios curriculares 
com uma forte componente de aplicação 
prática em actividades de desenvolvimento 
de novos produtos utilizando as tecnologias 
de prototipagem rápida e os processos de 
conversão existentes no INEGI. E, foi ao abrigo 
deste protocolo que os “designers” Filipe Amaral 
e Isabel Novais, que realizaram o seu estágio na 
Unidade de Fundição e Novas Tecnologias, com a 
orientação do Professor Jorge Lino, durante seis 
meses desenvolveram várias actividades, sendo 
uma delas a concepção de produtos originais 
para a decantação de vinho.

O Projecto iniciou-se com uma visita à empresa 
Freitas e Dores, onde os alunos compreenderam 
o processo produtivo de artigos em estanho, 
e viram alguns produtos para a decantação 
de vinho actualmente existentes no mercado. 
Assim, foi-lhes proposto que desenvolvessem 
um ou mais funis de decantação de vinho em 
estanho, que se despertassem o interesse de 
um importador americano, poderiam vir a ser 
comercializados. Nesse sentido, Filipe Amaral e 
Isabel Novais, idealizaram novos produtos com 
formas arrojadas e bastante inovadoras.


