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CloudPYME – Intervenientes 

Coordenador do projecto: 

Centro de Supercomputação da Galiza, 

CESGA. 

 

Parceiros: 

Associação de Investigação Metalúrgica 

do Noroeste, AIMEN. 

 

Centro de Apoio Tecnológico à Indústria 

Metalomecânica, CATIM. 

 

Associação dos Industriais Metalúrgicos e 

Metalomecânicos de Portugal, AIMMAP. 
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O  CATIM 

É uma instituição privada de utilidade pública sem fins lucrativos, que 

resultou da associação de interesses de empresas industriais e respectiva 

associação com organismos públicos. 

 

Ano de Fundação: 1986 

Sócios fundadores: AIMMAP / INETI / IAPMEI 

Capital Social: 528.500€ (87,42% privado, 12,58% público) 

Nº de Sócios: 652* 

Nº de colaboradores: 94 (54% com formação superior)* 

Instalações: Porto (Sede), Lisboa, Braga 

Área Total: 5.800 m2* 

Turn-over: 3.871.629 €* 

Nº de Clientes: 2.846* 

 

* Dados de 31.12.2011 

 



Missão 

 

Apoiar a melhoria da competitividade e 

sustentabilidade da indústria através da 

disponibilização de serviços e de actividades 

que vão de encontro às necessidades 

particulares de cada empresa e da indústria 

em geral. 

 



Serviços e actividades 



Alguns indicadores de evolução 



 
 

Reconhecimentos 

• Organismo Notificado Europeu nº 0464  

• Organismo de Normalização Sectorial (IPQ) 

• Acreditação DGERT - Formação Profissional 

• Prestação de Serviços de HST (ACT) 

• Acreditação EN 17025: 

• Laboratório de Ensaios (IPAC) 

• Laboratório de Metrologia (IPAC) 

• Laboratório de Estudos de Ruído (IPAC) 

• Certificação ISO 9001 (DNV) 

• Acreditação EN 17020 – Organismo de Inspecção  (Máquinas) 

• ENB / CNC – Consultores Nacionais de Benchmarking (IAPMEI) 

• CRC – Rede Centros Recursos em Conhecimentos (IEFP – CNQF) 

 



 
 

Casos Piloto 

O modelo desenvolvido foi testado em vários casos piloto que se 

apresentarão de forma breve: 

- INCOMEF; 

- Prova Engineering; 

- Marques & Cruz; 

- Carpintaria Domingos Fernandes Ralha e Herdeiros; 

- Weproductise. 

 

 



INCOMEF 

Neste piloto foi analisado o prato 

superior de um monta cargas, 

projectado para elevar objectos até 6 

toneladas considerando um curso 

máximo de 7 metros. 

 

Especializada em fabricar e instalar 

equipamentos para elevação e 

movimentação de cargas. Localizada 

na zona industrial da Maia. 

(www.incomef.pt) 
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Prova Engineering 

Foi estudado um suporte de uma prensa 

hidráulica, parte integrante numa máquina a 

construir. 

Sendo observado um sobredimensionamento 

das paredes laterais e topo da prensa. 

 

Dedica-se a construir máquinas 

personalizadas e projectos chave na 

mão (www.prova-engineering.pt/). 
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Marques & Cruz 

Vasta área de intervenção, abrangendo 

uma grande na variedade de projectos 

a executar. Localizada em Esmeriz 

Famalicão. (www.marquesecruz.com/) 

Foi feita a análise estática de um veio 

presente numa máquina rectificadora de 

limas. 

Simulando o modelo composto pela mó 

grande, veio, rolamentos e polia. Dando 

especial atenção às deformações e 

tensões no veio. 
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Carpintaria Domingos Fernandes 

Ralha e Herdeiros 

Pequena carpintaria que realiza diversos 

tipos de trabalho de pequena e média 

escala em madeira. 

Localizada em Barcelos. 

Para o piloto foi usado um beliche 

fabricado com placas de um material 

aglomerado de lascas de madeira longas 

e orientadas (OSB). 

 
Foram consideradas três cargas, o peso 

distribuído nos dois andares do beliche e 

em simultâneo uma carga na parte 

superior da escada tal como acontece 

quando alguém acede ao piso superior. 

 



Weproductise 

Pretende no seu Campo de Inovação ajudar a 

desenvolver ideias e projectos inovadores. 

Possuindo uma equipa de designers, 

engenheiros e marketeers, uma oficina equipada 

(impressoras 3D, robots, fresadora, …), num 

ambiente com alojamento e espaços verdes. 

(http://weproductise.com/) 

 

 
O estudo feito foi uma cadeira desdobrável, a 

Folding Chair, a fabricar em painéis de fibras de 

madeira coloridas.  
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Resultados pilotos 

Durante a realização dos pilotos mencionados foram tiradas várias 

conclusões: 

 

- Foram sentidas algumas dificuldades com o progresso na utilização 

dos softwares, dependendo também no hábito de uso de 

programas CAE por parte dos utilizadores; 

- O acesso via Internet à plataforma é simples de usar, por outro lado 

o método da pen usb e do sistema operativo Linux cria 

constrangimentos (solucionados via Virtual Box); 

- Na generalidade as empresas encontram aspectos úteis na 

plataforma, achando que no entanto deveria conter mais 

informação e maior variedade de recursos. 

 



Obrigado! 


