
Ateknea Solutions 

100+ Engenheiros 
30+   Doutorados 
 

6 Escritórios em 6 cidades Europeias ao seu serviço 

Especialização em I&D&I; 
Gestão de Projetos de Inovação; 
Soluções de Engenharia Inovadoras; 
15+ anos de experiência. 

Fomos a PME com maior número 
de projetos direcionados a PMEs 
financiados durante o Sétimo 
Programa Quadro (7ºPQ). 

170+ projetos 
40+   projetos a decorrer 
600+ PMEs envolvidas 
25+   Países Europeus representados 



Competências técnicas 

Eletrónica 
 

 Eletrónica de potência 
 Sistemas embebidos e Interfaces sensoriais 
 Circuitos de produção energética 
 Desenvolvimento de firmware 
 Sistemas eletrónicos personalizados 
 Comunicações wireless: femtocells, GSM/GPRS, 

GNSS/DGPS/RTK, WiFi/WiMAX, WSN, SDR, 
ZigBee/IEE802.15.4, Wireless M-Bus); 

Design e automação mecânica 
 
 Design e revisão de designs mecânicos  
 Bancadas estruturais  
 Integração de atuadores pneumáticos e elétricos 
 Suporte mecânico de protótipos para processos 

industriais 

 

Software 
 

 Sistemas especializados e Redes neuronais 
 Algoritmos de otimização e Agentes inteligentes, 

análise de semântica e processamento de línguas 
naturais 

 Business intelligence & Geolocalização  
 Apps industriais e Personalização de IU  
 Aplicações web: HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, 

JQuery, Flash, Red5, Node.JS., .NET, Java, etc. 
 Redes sociais, plataformas de e-learning 
 Visão computacional e rádio definida por 

software; 

Engenharia de sistemas 
 
 Prototipagem para indústria química  
 Processos biológicos 
 Automação industrial 
 Análise e Simulação do Método do Elemento 

Finito  
 Análise do Ciclo de Vida 

2 



Barcelona - Bruxelas - Budapeste - Cracóvia - Lisboa - Valeta 

Manuel Nery Nina 

Director of Innovation – Portugal 
 

manuel.nina@ateknea.com 
 

91 549 13 68 
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Linkare 



REC Lab é uma framework de software que permite 
controlar e executar experiências científicas reais 
através da internet. 

 

REC Lab 

e-lab é a mais larga rede global 
de experiências de física 

Desenvolvido sobre REC Lab em 
parceria com o IST  



e-SENS 

⚫ Projeto Europeu de larga escala 

⚫ Promoção de serviços públicos digitais trans-

fronteiriços 

⚫ Componentes tecnológicos genéricos e 

reutilizáveis 

Linkare em parceria com a eSPap:  

 

Piloto em e-Procurement em Portugal 

⚫ e-Delivery 

⚫ Montagem do Ponto de Acesso Nacional 

 

 

Novo piloto sobre eIDAS 


