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A Fabricação Aditiva é uma tecnologia que, pelas suas características, pode ajudar as empresas a ultrapassar os

desafios de mercado, pois permite desenvolver, de forma célere, produtos complexos e inovadores que cumprem

as especificações definidas pelos clientes.

O projeto SIFA, concebido para responder a estes importantes desafios, tem por objetivo obter conhecimento

crítico em Fabricação Aditiva, de materiais distintos, especificamente, materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos e

cimentícios, através das tecnologias Powder Bed e Material Extrusion. As inovações contemplam o

desenvolvimento de soluções que utilizem estas tecnologias para a produção de produtos de alto desempenho,

nomeadamente:

• Desenvolvimento de material para tecnologia Powder Bed com propriedades funcionais para a aplicação na

indústria automóvel;

• Um equipamento de Material Extrusion para produção de produtos em materiais cerâmicos e cimentícios;

• Uma aplicação de software para controlar, otimizar e prever as propriedades dos produtos de impressão

durante todo o processo (SIFA para metal, polímero e cerâmico);

• Três protótipos demonstradores: um electronic enclosure com características de barreira eletromagnética; uma

peça metálica para o sector aeroespacial; e uma peça em material cerâmico e cimentício para aplicação

arquitetónica.
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