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ACELERADORES DE INOVAÇÃO- IMPRESSÃO 3D 

 

A Impressão 3D é uma tecnologia inovadora que permite criar um objeto físico a partir de um modelo digital, 

utilizando a deposição de materiais em camadas. Assim, todos os processos de Impressão 3D resultam do trabalho 

conjunto de software, hardware e materiais.  

A tecnologia de Impressão 3D está a revolucionar a forma como criamos objetos pois pode ser usada para criar 

qualquer tipo de produto, desde protótipos e peças simples até produtos finais altamentes técnicos e complexos.  

Já é utilizada para criar brinquedos, calçado, construções, roupa, peças de aviões e automóveis e até alimentos 

ou pelo ou órgãos artificiais humanos e também para animais. 

Atualmente os use cases são maioritariamente relacionados com impressão de modelos em plástico ou 

relacionados, mas, em breve a impressão de metal vai impulsionar a utilização deste acelerador de Inovação. 

As principais vantagens que esta tecnologia apresenta e que podem ser consideradas nos processos produtivos 

das empresas, são: 



 

o Possibilidade de criar em massa peças personalizadas e individualizadas 

o Redução dos tempos de fabrico, custos e materiais associados 

o Elevado nível de detalhe e precisão 

o Comunicação rápida e eficiente das ideias de design 

o Permite aos designers e engenheiros testar ideias, a um custo inferior, antes de partirem para 

produção em massa 

o Não existe desperdício de materiais 

o Rentabilidade económica a longo prazo 

 

Praticamente qualquer empresa pode beneficias das vantagens desta tecnologia, principalmente aquelas que 

necessitam de criar modelos físicos dos sues produtos.  

 

A possibilidade de criar um protótipo rapidamente é um recurso infalível, quer ao nível da inovação, quer ao nível 

da cadeia de produção. 
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