
O projeto CONTIGO tem como âmbito principal a criação de um sistema ciber-físico composto por um robô móvel 
colaborativo e interativo, para otimizar a ergonomia dos processos de manufatura levados a cabo em 
“chão-de-fábrica”. O demonstrador será o local de seleção dos componentes onde, atualmente, todo o processo 
é manual, rotineiro, com risco de lesões músculo-esqueléticas e com uma elevada propensão para falhas devidas 
a fatores humanos. O resultado do projeto contribuirá, em conjunto com os esforços levtados a cabo a nível 
Europeu nesta área de investigação, para uma mudança de paradigma na manufatura, tornando a mesma 
economicamente mais viável, mais flexível, mais segura e promovendo a qualidade de vida e oportunidade 
laboral dos operadores humanos. Em suma, pretende-se com este projeto, contribuir para a definição de uma 
parte significativa da tecnologia que incorporará as fábricas do futuro.

PROJETO

ATIVIDADES DO PROJETO

“WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS
THROUGH AUTOMATION SOLUTIONS”

Consórcio

Cofinanciado por

Visão global, requisitos
e especificações

Implementação do sistema de 
interação e comportamentos 
colaborativos

Integração, teste e validação final 
do sistema

Divulgação e disseminação

Modelos de interação e colaboração 
homem robô para linhas de montagem

Plataforma robotizada com 
capacidades colaborativas



“WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS
THROUGH AUTOMATION SOLUTIONS”

Consórcio

Cofinanciado por

OBJETIVOS

RESULTADOS DO 1º ANO

 Identificação e definição dos requisitos industriais

Modelação e definição da arquitetura do sistema

Especificação do modelo de segurança e avaliação de risco 
para robótica colaborativa

Especificação do modelo de interação homem-robô

Especificação do modelo de recolha e manipulação 
automatizada de peças

Especificação do modelo de locomoção autónoma em 
ambientes dinâmicos

Conceção Mecânica e Início da Virtualização do Sistema

Conceção das Placas de Circuito Impresso

Implementação de uma estratégia de modernização tecnológica alinhada com a Indústria 4.0

Valorização do ser humano nas fábricas do futuro

Flexibilização dos processos produtivos

Divulgação, padronização e adoção alargada de sistemas colaborativos

Investigação e desenvolvimento experimental de um sistema colaborativo móvel

Investigação de novos modelos e comportamentos interativos e colaborativos

Capacitação de recursos humanos através da criação de emprego especializado e de novas ofertas formativas
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