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CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA METALOMECÂNICA

•Instituição privada de utilidade pública, sem fins lucrativos, criada 
em 1986, regida pela Lei Base dos Centros Tecnológicos, e que 
resultou da associação de interesses de empresas industriais e 
respectivas associações, com organismos públicos 

•Sócios Fundadores: AIMMAP, (INETI), IAPMEI

•Localização : Porto (sede), 
Lisboa (delegação) 
Braga (Metrologia CMM)

•Nº de Clientes (2014): 2.984

•Facturação (2014): 3.8 M€

1. Apresentação
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Contribuir para a 

inovação e 

competitividade

das indústrias nacionais da 
metalomecânica e 
sectores afins e 
complementares, e do 
País em geral.

•Prestação de serviços 

•Cooperação em iniciativas 
públicas e privadas de 
promoção da inovação e 
competitividade da indústria

•Execução de tarefas 
inerentes às responsabilidades 
assumidas no âmbito dos 
Sistemas Nacionais e Europeus 
da Normalização, da 
Qualificação, da Metrologia e 
da Marcação CE.

através da:

2. A nossa missão
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3. Dados e indicadores do CATIM
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2014

3. Dados e indicadores do CATIM
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•Máquinas 

•Aparelhos a Gás 

•Equipamentos Eléctricos 

•Equipamentos sob Pressão – Classe de Risco III

•Produtos da Construção

Marcação CE

4. Serviços
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Ensaio de 
Produtos

•Aparelhos a Gás

•Aparelhos Eléctricos

•Louça Metálica

•Cutelarias

•Brinquedos e Puericultura

•Acessórios, tubos e torneiras

•Bocas de incêndio

•Ensaios de corrosão

•Ensaios de aparelhos que utilizam 
combustíveis sólidos

•Ensaios de eficiência energética 
de equipamentos

4. Serviços
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Ensaio de 
Materiais

Determinação das 
características 
mecânicas, químicas e 
metalográficas dos 
materiais

4. Serviços
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Metrologia Industrial
Calibração de equipamentos 
de medição

•Dimensional

•Temperatura

•Humidade

•Força

•Momento

•Grandezas Eléctricas

•Tempo e Freque ̂ncia

•Velocidade e Aceleraça �o

•Massa - Balanc ̧as

4. Serviços
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Metrologia Industrial

Ensaios
•Ensaios dimensionais e geométricos, com máquinas de medição 
por coordenadas 3D:  

- Medição de peças e suporte ao controlo de processo;

- Medição de protótipos para suporte aos processos de design e 
desenvolvimento de novos produtos;

- Digitalização de peças para processos de comparação com CAD 
e para engenharia inversa.

•Equipamentos e Instalações para Controlo Ambiental/Climático

- Câmaras climáticas para tratamento da madeira;

- Muflas, Estufas, Banhos, outros

•Acústica e Vibrações ◦Acústica de edifícios, ruído ambiente, ruído 
de máquinas e equipamentos, ruído laboral

4. Serviços
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Assistência técnica - Ambiente

• Auditorias ambientais

• Sistemas de gesta�o ambiental ISO 14001

• Estudos de Impacte Ambiental

• Licenciamento Industrial e Ambiental

• Verificaça�o de conformidade legal

• Consultadoria ambiental

• Consultadoria REACH

• Planos de gesta �o de solventes

• Caracterizaça�o de Emisso�es Gasosas

• Rui �do para o exterior

• Responsabilidade por Danos Ambientais

• Inventário PRTR, Elaboração de Relatórios 
Base no âmbito da Licença Ambiental

4. Serviços
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•Avaliaça�o das condiço�es de segurança 
de equipamentos de trabalho

•Avaliação do estado de conservaça �o e 
conformidade de estruturas meta�licas e na �o 
meta�licas

•Verificaça�o de unio�es soldadas e 
aparafusadas e respetivos processos de 
fabrico

•Avaliaça�o do estado de corrosa�o de 
estruturas meta �licas

•Diretiva ATEX: classificação de a �reas e 
verificação da adequabilidade de 
equipamentos

Assistência técnica – Inspecções e verificações
4. Serviços
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•Directiva "Máquinas" – Marcação CE

•Integração dos requisitos de segurança no 
projecto e fabrico de máquinas

•Segurança de sistemas de comando

•Directiva "Equipamentos de Trabalho" (DL 
50/2005)

•Verificação da conformidade de 
máquinas e equipamentos de trabalho

•Avaliação de segurança

•Verificação inicial, periódica e excecional

•Transporte por cabo

Assistência técnica - Segurança máquinas e 
equipamentos de trabalho

4. Serviços

14



2014

Assistência técnica - Energia e eficiência energética

•Diagno�sticos de efciência 
energe�tica

•Auditorias energe�ticas

•Planos de racionalizaça�o do 
consumo de energia

•Efciência energe �tica de ma �quinas

4. Serviços
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Assistência técnica – Segurança no trabalho
•OHSAS 18001

•Auditorias de segurança

•Organizac ̧a�o dos Serviços de Seguranc ̧a no 

Trabalho (reconhecimento pelo ACT)

•Verificaça�o de conformidade legal

•Diagno�sticos de seguranc ̧a

•Segurança contra incêndio

•Avaliaça�o de iluminância

•Avaliaça�o de vibraço�es, rui�do interno e Ambiente te�rmico

•Ergonomia

•Avaliaça�o de Agente Qui�micos

•Identificaça�o de Perigos e Apreciac ̧a�o do Risco

4. Serviços
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•Implementação de sistemas de Gestão da Qualidade,inovação, 
ambiente, segurança e integrados

•Apoio a � certificaça�o e acreditaça �o

•Auditorias

•Sistemas de controlo interno de fabrico no âmbito da Marcaça �o 
CE e boas pra �ticas de fabrico, exemplo EN 1090

•Indicadores de avaliaça�o dos processos

•Conceça �o/integraça �o com BSC

•Poli�ticas e alinhamento estrate�gico

•Partilha da gesta �o dos sistemas de gesta�o

Assistência técnica - Qualidade e Inovação

4. Serviços
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• Metalurgia;

• Máquinas e equipamentos;

• Produtos metálicos;

• Cutelarias e Louça metálica;

• Equipamento de transporte e reciclagem de lixo metálico;

• Peças técnicas (subcontratação industrial).

O SECTOR METALÚRGICO E METALOMECÂNICO
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5. Análise do sector 
Produtos relevantes abrangidos pelo sector 
Metalúrgico e metalomecânico (MM)
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O sector MM acumula características muito particulares, uma vez que grande parte das 

actividades que o compõem produzem bens de suporte à produção dos demais sectores 

(bens intermédios e bens de capital) e/ou bens duradouros para 

consumo final.

Pela sua natureza, o sector MM ocupa uma posição central no crescimento 
económico das economias modernas, dado o seu papel no 

desenvolvimento e difusão de novas tecnologias.

Fonte: Sector Metalúrgico e Metalomecânico | Diagnóstico Competitivo e Análise Estratégica - Relatório Final – Augusto Mateus& Associados

5. Análise do sector 
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Exportações da 
indústria 
transformadora

30%

Esta diversidade de produtos, serviços e 

competências, juntamente com o efeito alavanca com os 

sectores primário e terciário da economia, coloca o SMM 

numa posição central na economia industrial portuguesa

PIB18%

5. Análise do sector 
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Manufactura: “Apesar do valor acrescentado global ter diminuído, a 

manufactura tem um efeito alavanca nos outros sectores – um 

aumento da procura na manufactura gera um aumento em cerca de 50% na 

procura final no resto da economia”

European Commision Memo on Competitiveness Report 2013 –September 2013

5. Análise do sector 
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INDICADORES 2014

(2013 – 12.587 M€)

15.000*15.000*15.000*15.000*

EMPRESAS
*INE23.000 TRABALHADORES

PRODUTO INTERNO
BRUTO

MERCADOS EXPORTAÇÕES FORA DA UE

200.000200.000200.000200.000 18%18%18%18%

200200200200 13.798M13.798M13.798M13.798M€€€€
3%3%3%3%

5. Análise do sector 



EVOLUÇÃO  2010-2014

ANGOLA MOÇAMBIQUE

MARROCOS

ARGÉLIA

BRASIL

TURQUIAEUA CHINA

RÚSSIA

ÁFRICA 
DO SUL

MÉXICO

COLÔMBIA

ÍNDIA
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30%30%30%30%

EXPORTAÇÕES

5. Análise do sector 



6. Ensaios e medições na cadeia da 
exportação

Ensaios e 

medições
Exportação

Inovação

Verificação da 

conformidade
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– Produto

– Processo

– Modelo de negócio

– …

6. Ensaios e medições na cadeia da 
exportação

Inovação
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– Ensaios e medições no processo

– Ensaios e medições do produto final para 

verificação da conformidade com requisitos 

especificados/declarados

– Ensaios de conformidade legal 

6. Ensaios e medições na cadeia da 
exportação

Ensaios e 

medições
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– Marcação CE

– Certificação do produto

– Comprovação da conformidade

6. Ensaios e medições na cadeia da 
exportação

Verificação da 

conformidade
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– Adaptação a novos mercados

– Conformidade legal 

– Reconhecimento

6. Ensaios e medições na cadeia da 
exportação

Exportação
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7. Exemplos

Porta para cave 
motorizada

- Conformidade 
segurança 
máquinas

- Reconhecimento 
de durabilidade
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7. Exemplos

- Conformidade 
com norma 
Europeia 
(voluntária) para 
reconhecimento 
e entrada em 
novos mercados 
(requisito 
cliente)
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7. Exemplos

- Ensaios para 
certificação de 
produto, 
fundamental na 
exportação 
para 
determinados 
mercados
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7. Exemplos
- Verificação da 

conformidade e 
adaptação à
inovação de 
produtos 
“paralelos” –
garrafas de gás 
em compósito;

- Cooperação com 
organismos 
europeus de 
normalização 34



7. Exemplos

- Adaptação a 
novos mercados –
Requisitos 
específicos de 
países fora da UE
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7. Exemplos
- Verificação da conformidade  -requisito legal;
- Nichos de mercado
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7. Exemplos
- Ensaios de 

eficiência 
energética –
Relatório de 
entidade 
independente 
reconhecida
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• Eco-eficiência / eficiência energética produtos 

• A multiplicação de  aplicações industriais da 

tecnologia aditiva/impressão_3D e 

• A importância de fabricar na Europa versus na 

China

• Pequenas séries, flexibilidade, inovação, 

tecnologia

• Imagem de qualidade e subida na cadeia de valor

8. Tendências a destacar 
na exportação/inovação
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ENSAIOS E MEDIÇÕES

UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DAS  
EXPORTAÇÕES DO SECTOR METALOMECÂNICO

COM O APOIO DO CATIM

Obrigado pela Vossa atenção

Pedro Castro
CATIM
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