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1 Introdução 

 

Apresenta-se neste documento o conjunto de objectivos, actividades e serviços que o INESC-ID 
pretende realizar nos próximos dez anos, no âmbito da renovação do seu estatuto de Laboratório 
Associado, de acordo com o Dec.-Lei 125/99 de 20 de Abril e de despacho do Senhor Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 23 de Março de 2011.  

 

1.1  Apresentação da Unidade 

 

O INESC-ID, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e 
Desenvolvimento em Lisboa é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública. O 
INESC-ID iniciou a sua actividade em 2000, tendo como sócios fundadores o Instituto Superior 
Técnico e o INESC. 

 

O INESC-ID tem realizado investigação científica de ponta nos domínios das tecnologias de 
informação, comunicações e electrónica. Para além disso, tem prestado um valioso serviço ao país 
na formação avançada de recursos humanos e na transferência de tecnologia para o tecido 
produtivo. Em particular, impulsionou nos últimos três anos a criação de 5 novas empresas (start-
ups) de base tecnológica.  

 

O INESC-ID dispõe de um corpo de investigadores altamente qualificados, que inclui cerca de 100 
investigadores doutorados e numerosos alunos de pós-graduação. A maioria dos investigadores 
doutorados são docentes do Ensino Superior, na sua maioria docentes do Instituto Superior 
Técnico. Este corpo de investigadores, único a nível nacional na sua área científica e, em conjunto, 
na sua interdisciplinaridade, permite ao INESC-ID actuar, de forma efectiva, nas diversas fases do 
processo de I&D e numa vasta área de aplicações.  

Em resultado da experiência dos últimos 5 anos como Laboratório Associado e das recomendações 
da Comissão Internacional de Acompanhamento, o INESC-ID reorganizou as áreas temáticas, 
reduzindo de cinco para quatro, centrando os esforços nas seguintes áreas temáticas abrangentes, 
nas quais o INESC-ID tem competências internacionalmente reconhecidas e que se encontram 
integradas de uma forma única a nível nacional: 

 

1. Sistemas Interactivos Inteligentes  

2. Sistemas de Informação e Suporte à Decisão 

3. Sistemas Computacionais e Redes de Comunicação 

4. Sistemas Electrónicos Embebidos 

 

As acções a desenvolver no âmbito destas áreas temáticas, cada uma delas com mais de vinte 
investigadores doutorados, serão coordenadas pelos órgãos centrais do INESC-ID, nos quais se 
centralizam as necessárias competências, administrativas e logísticas.  



 

   3 

1.2 Objectivos, actividades e serviços a prestar pelo Laboratório Associado 

 

São objectivos principais do INESC-ID a realização de investigação científica de ponta nos domínios 
das tecnologias de informação, comunicações e electrónica, a formação avançada de recursos 
humanos e a transferência de tecnologia para o tecido produtivo, realizada quer através de 
contratos de investigação e desenvolvimento (I&D) com empresas, quer do lançamento de start-ups 
de base tecnológica.  

O INESC ID pretende ainda contribuir para a afirmação de um Espaço Europeu de Investigação, 
realizando investigação em rede com as melhores universidades, laboratórios de investigação e 
empresas europeus e participando num número elevado de projectos de investigação financiados 
pela Comunidade Europeia.  

Assim, o Laboratório Associado INESC-ID  actua como um centro de excelência na sua área 
científica, desenvolvendo as seguintes actividades: 

o investigação avançada nas áreas da Engenharia Electrotécnica, Computadores e 
Informática pelas áreas temáticas; 

o participação em Redes de Excelência e Redes Temáticas a nível Europeu e global; 

o desenvolvimento de competências e formação de recursos humanos (ao nível da 
pós-graduação) nos domínios científicos e tecnológicos abrangidos pelas áreas 
temáticas. 

o concepção, desenvolvimento e avaliação de protótipos com base no trabalho de 
investigação; 

o demonstração de aplicações comercial ou industrialmente orientadas; 

o avaliação, comparação, normalização e certificação da qualidade de produtos e 
serviços; 

o promoção das tecnologias mais avançadas junto da comunidade científica e 
académica, dos serviços do Estado, das empresas públicas, das empresas 
industriais e do público em geral; 

o avaliação do impacto e utilização das novas tecnologias de informação, 
comunicações e electrónica nas actividades económicas e na sociedade em geral, 
promovendo assim o valor económico do conhecimento científico; 

o prestação de serviços e consultoria a entidades públicas e privadas. 
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2 Áreas Temáticas de Actuação 

 

2.1 Sistemas Interactivos Inteligentes 

 

A área dos Sistemas Interactivos Inteligentes é de grande importância estratégica, dada a evolução 
dos paradigmas de interacção, não apenas interacção pessoa/máquina, mas também interacção 
entre pessoas, remotamente e que adoptam diferentes modos e linguagens, e interacção com 
pessoas com necessidades especiais. A busca de interacção natural junta conhecimento e grupos 
de investigação das áreas da inteligência artificial, do processamento natural de linguagem, do 
processamento de sinais, da computação gráfica e da realidade virtual, entre outros.   

O INESC-ID conta com um elevado número de investigadores que desenvolvem a sua actividade 
num conjunto de disciplinas de grande relevância para a área dos ambientes e sistemas multimédia 
inteligentes. Mais especificamente, diversos grupos do INESC-ID apresentam competências nas 
seguintes áreas: 

 modelos de interacção multimodal em ambientes virtuais usando interfaces baseadas em 
reconhecimento sinergético de múltiplas modalidades; 

 arquitecturas de ambientes virtuais cooperativos que usam algoritmos para reconhecimento 
de gestos e técnicas de inteligência artificial para a criação de personagens sintéticas 
realistas; 

 arquitecturas de software para ambientes virtuais, com ênfase em algoritmos de síntese de 
imagem, programação de agentes inteligentes e uso efectivo de padrões de desenho e de 
desenvolvimento baseado em componentes; 

 processamento da língua tanto falada como escrita, integrada em sistemas  multimodais e 
multilingues, apesar do ênfase na língua portuguesa. 

 

2.1.1 Actividades a desenvolver 

No âmbito da presente proposta propomo-nos desenvolver as seguintes actividades: 

 desenvolver ambientes (salas de desenho) inteligentes para apoio a tarefas de engenharia 
concorrente utilizando técnicas de interacção multimodal, dispositivos assistentes de 
desenho (PDAs) e instrumentos para apoio ao trabalho cooperativo; 

 desenvolver uma plataforma para ambientes virtuais cooperativos distribuídos. Essa 
plataforma deverá permitir criar "mundos" povoados, por um lado, por entidades activas 
(agentes autónomos e personagens sintéticas credíveis), com capacidade de percepção e 
actuação nesse ambiente e, por outro lado, por utilizadores, os quais poderão interagir com 
o mundo através de diferentes tipos de modalidades. Este ambiente será aplicável 
especialmente em tarefas de simulação e ensino; 

 desenvolvimento e manutenção de recursos essenciais para o processamento de fala/escrita 
em Português, nomeadamente corpora, léxicos e ferramentas computacionais; 

 investigação e desenvolvimento de sistemas de língua falada nas mais diversas áreas: 
processamento semântico de conteúdos multimédia, diálogo falado/multimodal, tradução 
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fala-para-fala, ensino da língua, e e-inclusão (particularmente comunicação aumentativa e 
alternativa para portadores de deficiências e tecnologias de terapia de fala); 

 padronização e avaliação de produtos que utilizam tecnologias dos sistemas de língua falada 
em Português Europeu. 

2.1.2 Serviços a prestar 

 

Nesta área, o INESC-ID encontra-se posicionado para oferecer um conjunto de serviços de grande 
importância no médio e longo prazo, nomeadamente: 

 desenvolvimento de ambientes virtuais para treino de militares, forças policiais, e forças de 
socorro; 

 sistemas para trabalho cooperativo nas mais diversas áreas; 

 avaliação e desenvolvimento de novos paradigmas de educação à distância, com integração 
de tecnologias de processamento de fala/língua natural; 

 sistemas de data mining em fala, permitindo a pesquisa de tópicos e palavras-chave, 
identificando a língua e o sotaque, reconhecendo o texto dito, o orador, eventos sonoros, 
emoções, etc; 

 sistemas de tradução fala-fala; 

 sistemas de diálogo multimodais; 

 comunicação aumentativa e alternativa. 
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2.2 Sistemas de Informação e Suporte à Decisão 

 

A estrutura do tecido económico e social actual, bem como as estratégias de tomada de decisão 
das organizações estão fortemente dependentes dos dados disponíveis nos inúmeros sistemas de 
informação existentes e em outras plataformas como é o caso da internet. O processamento e 
integração de dados heterogéneos estão na base do desenvolvimento de sistemas de apoio à 
decisão por parte das organizações, que o fazem com o objectivo de conhecerem melhor os seus 
mercados e satisfazerem as exigências dos seus clientes. A disponibilidade em formato electrónico 
de grande volumes de dados heterogéneos e o uso generalizado de computadores para armazenar, 
processar e integrar informação levantam um sem número de novos problemas e desafios à 
sociedade da informação. Actuando de forma aparentemente invisível, os sistemas de informação e 
apoio à decisão têm no dia a dia do cidadão um impacto imensurável que é amplamente 
reconhecido quando os referidos sistemas falham ou não desempenham correctamente o seu 
papel. A sociedade do século XXI está a configurar-se como uma sociedade envolta em dados, 
fortemente dependente da sociedade da informação. 

 

O INESC-ID reúne, entre o seu corpo de investigadores, competências que o tornam numa 
instituição única a nível nacional e mesmo internacional nesta área. Em particular, reúne 
investigadores que são referências internacionais nas áreas de: 

 arquitecturas de sistemas de informação; 

 arquitecturas e tecnologias para a Internet; 

 algoritmos e métodos para manipulação eficiente e para análise e exploração de grandes 
volumes da dados, com aplicações em áreas como a biologia computacional e as bibliotecas 
e arquivos digitais. 

A integração destas competências leva a que o INESC-ID se posicione claramente como a 
instituição de referência, a nível nacional, para a prestação de serviços de apoio a entidades 
públicas e privadas que necessitem da intervenção de especialistas, imparciais, e de competências 
inquestionáveis nas suas áreas de intervenção. 

 

2.2.1 Actividades a desenvolver 

 

Nesta área temática o INESC-ID pretende continuar a desenvolver actividades que o mantenham 
posicionado com um centro de excelência de nível internacional para desenvolver: 

 algoritmos eficientes para manipulação e exploração de grandes volumes de dados 
guardados em sistemas de bases de dados relacionais; 

 tecnologias e métodos para processamento, integração, indexação e procura de informação 
textual e multimédia na Internet; 

 algoritmos, métodos e aplicações para manipulação dos grandes volumes de dados de 
origem biológica e clínica; 

 arquitecturas de sistemas de informação e processos de gestão baseados no conhecimento. 
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2.2.2 Serviços a prestar 

O INESC-ID está em condições de prestar, a entidades públicas e privadas, através de contratos 
específicos, os seguintes tipos de serviços: 

 especificação da arquitectura e projecto de sistemas de informação; 

 análise comparativa de propostas de terceiros para o desenvolvimento de sistemas de 
informação; 

 análises de viabilidade e exequibilidade de novas aplicações de sistemas de informação, 
com ênfase em domínios emergentes, como por exemplo  sistemas de gestão e 
mecanismos de análise de informação de origem biológica e clínica (bases de dados de 
informação genómica, resultados de testes médicos, repositórios de informação médica); 

 consultoria, gestão e/ou execução de operações de extracção de conhecimento a partir de 
bases de dados e sua aplicação à optimização de sistemas de informação e de processos 
de gestão. 
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2.3 Sistemas Computacionais e Redes de Comunicações 

 

Os computadores e as telecomunicações são áreas centrais para o desenvolvimento das 
sociedades modernas, e que têm convergido no sentido de aumentar a capacidade de armazenar, 
transferir, e aceder aos dados, individualmente e ao nível das organizações,  a partir de plataformas 
fixas ou móveis. Estas tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento de produtos e 
serviços para a sociedade de informação. Por sua vez, o desenvolvimento destes serviços, cada 
vez mais complexos e dependentes da estrutura das organizações, exige a utilização de técnicas de 
engenharia de software adequadas. A integração de redes diferentes (móveis, fixas, locais e de 
cobertura alargada) e o desenvolvimento da computação na nuvem (cloud computing), que permite 
disponibilizar recursos de hardware e software, a pedido,  através de uma rede de computadores,  
ilustram a importância desta área temática. Desta forma, a integração de redes de computadores, 
dos sistemas distribuídos e da engenharia de software permite, nesta área, a investigação e 
desenvolvimento de sistemas distribuídos complexos.    

 

O INESC-ID posiciona-se nesta área temática como uma instituição de referência a nível 
internacional. 

 

2.3.1 Actividades a desenvolver 

As actividades que nos propomos desenvolver no âmbito do Laboratório Associado são as 
seguintes: 

 desenvolvimento de demonstradores de redes de comunicações para suporte específico a 
aplicações com requisitos de elevada qualidade de serviço, como é o caso da telefonia IP, 
aplicações de suporte ao trabalho colaborativo e de ensino à distância ou de difusão de 
vídeo a pedido; 

 especificação, implementação e teste de sistemas móveis, baseados em redes ad-hoc que 
potenciem a existência de infra-estruturas de comunicação em situações, ou locais, em que 
não é viável a instalação doutro tipo de redes; 

 projecto de sistemas de informação distribuídos, com ênfase nos problemas de persistência, 
distribuição de objectos, gestão de recursos, segurança e paralelismo: 

 projecto de sistemas distribuídos seguros e confiáveis, resistentes a ataques informáticos, 
onde a confidencialidade e a disponibilidade da informação é preservada; 

 projecto de sistemas para computação em nuvem, com capacidades autonómicas; 

 desenvolvimento de novos modelos de programação, linguagens, e ferramentas, que 
permitam simplificar a criação de aplicações complexas que exigem o envolvimento de 
equipas de desenvolvimento de software; 

 desenvolvimento de metodologias que permitam integrar o desenho dos sistemas 
computacionais com o desenho das próprias organizações. 
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2.3.2 Serviços a prestar 

O INESC-ID está em condições de prestar, a entidades públicas e privadas, através de contratos 
específicos, os seguintes tipos de serviços: 

 projecto, desenvolvimento e consultoria de soluções integradas de gestão de redes e 
serviços em redes fixas e móveis; 

 projecto, desenvolvimento e consultoria de soluções integradas na área da segurança 
informática, em sistemas e redes; 

 projecto, desenvolvimento e consultoria em soluções para o desenvolvimento de aplicações 
empresariais; 

 projecto, desenvolvimento e consultoria em soluções baseadas no paradigma da 
computação em nuvem; 

 projecto, desenvolvimento e consultoria em soluções de computação autonómica; 

 projecto, desenvolvimento e consultoria de aplicações que explorem a utilização de redes 
sociais. 
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2.4 Sistemas Electrónicos Embebidos 

 

Uma sociedade sustentável de conhecimento suporta-se numa utilização inteligente das 
Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC). A indústria electrónica é o motor da realização 
física de sistemas inovadores, capazes de sustentar uma posição competitiva da Europa no mundo. 
O projecto de sistemas avançados, muitos deles móveis e embebidos em rede, suporta a indústria 
de semicondutores no desenvolvimento de novos produtos e serviços associados.  

Torna-se assim estratégico conduzir investigação e formação de recursos humanos altamente 
especializados em metodologias e ferramentas de projecto e teste de sistemas materiais e lógicos 
(hardware/software) suportados nas tecnologias de micro e nanoelectrónica. Dentro destes 
sistemas, destacam-se os sistemas electrónicos embebidos, hoje componentes básicos de sistema 
em aplicações tão diversas como terminais de acesso e pontos de aquisição de informação, 
telemóveis, sistemas de identificação de produtos de consumo por radio-frequência (RFID), cartões 
inteligentes, sistemas biomédicos, sistemas de monitorização ambiental, sistemas de navegação 
por satélite, que têm vindo a transformar a sociedade.  

A implementação de sistemas embebidos (digitais, analógicos ou mistos) acrescenta valor não só a 
empresas de grande dimensão, como também a PMEs, que podem operar em território nacional 
desde que existam recursos humanos especializados em número e qualidade suficiente. Existem já 
PMEs de sucesso que fazem como base de seu negócio a produção de IP cores (Intellectual 
Property cores), comercializando-os sob a forma de núcleos materiais ou virtuais a serem 
integrados em produtos complexos. Para muitas aplicações, tais como em sistemas críticos de 
segurança (aviónica, TGVs, engenharia biomédica, monitorização ambiental, centrais nucleares e 
de fusão nuclear, etc.), o desenvolvimento de sistemas embebidos requer o desenvolvimento de 
sistemas tolerantes a falhas. O INESC ID possui essas competências chave.  

O INESC-ID dispõe de recursos humanos altamente qualificados no projecto, fabricação e teste de 
sistemas suportados nas tecnologias base de electrónica digital e analógica, electrónica de radio-
frequência e UWB, instrumentação e teste, controlo adaptativo, arquitectura de computadores e 
sistemas electrónicos programáveis. Possui ainda competências na realização de sistemas 
eficientes do ponto de vista energético, e de micro colheita de energia (energy harvesting). As 
aplicações destas tecnologias nas áreas de comunicações, ambiental, dos sistemas de energias 
renováveis, da automação industrial, transportes (automóvel e aeroespacial), e nas áreas biomédica 
e da bioengenharia requerem a intervenção de instituições com conhecimentos profundos da 
tecnologia, entre as quais o INESC-ID se configura como a instituição de referência.  

2.4.1 Actividades a desenvolver 

As actividades que nos propomos desenvolver no âmbito do Laboratório Associado são as 
seguintes: 

 I&D em algoritmos, ferramentas e metodologias para o projecto, verificação e teste de 
circuitos electrónicos de alta escala de integração, de elevado desempenho, confiáveis, 
eficientes do ponto de vista energético e para aplicações críticas de segurança; 
 

 I&D em sistemas adaptativos, que assegurem a sua funcionalidade e desempenho ao longo 
da sua vida útil, em face da variabilidade, de perturbações ambientais (tais como radiação) e 
do envelhecimento dos seus componentes; 
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 investigação em arquitecturas de processamento e desenvolvimento de processadores 
embebidos, dedicados e de uso geral; 

 investigação de metodologias não lineares, adaptativas, reconfiguráveis e híbridas para o 
desenvolvimento de algoritmos e aplicações de controlo, adequadas a implementação 
electrónica; 

 I&D de sistemas electrónicos embebidos para aplicações na área de biomedicina, com 
ênfase nas áreas (1) do diagnóstico usando técnicas avançadas de imagiologia médica, (2) 
da prostética para invisuais, que usem técnicas de processamento de sinal e de imagem 
assim como de transmissão, de energia e informação à distância, por radio-frequência, (3) 
do controlo de anestesia e (4) da monitorização e controlo da imunologia. 

 

2.4.2 Serviços a prestar 

Nesta área temática o INESC-ID propõe-se prestar os seguintes serviços: 

 consultoria em projecto e teste de sistemas electrónicos reconfiguráveis (FPGA) e de 
aplicação específica (ASIC) para aplicações em sistemas embebidos, visando 
nomeadamente os mercados de comunicações móveis, comunicaçoes sem fios, 
instrumentação médica de diagnóstico, telemetria, computação avançada, aplicações críticas 
de segurança e educação; 

 consultoria em ferramentas computacionais EDA (Electronic Design Automation) de projecto 
e teste específicas, nomeadamente as que apoiem o projecto tendo em vista a testabilidade 
(DFT, Design For Testability); 

 consultoria em co-projecto hardware/software e desenvolvimento de sistemas electrónicos 
embebidos e de controlo para aplicações específicas, com base nas tecnologias mais 
avançadas, nomeadamente na concepção dos sistemas e no desenvolvimento de software e 
firmware; 

 apoio à definição e avaliação de propostas para projectos que usem tecnologias de sistemas 
embebidos em áreas como a bilhética, saúde, ambiental, transportes, segurança, educação 
e telecomunicações; 

 assessoria das autoridades governamentais na definição de áreas estratégicas para o 
financiamento de I&D no domínio desta área temática, nomeadamente de acções que 
suportem uma eventual reconversão de PMEs no sector, em torno de áreas de negócio 
claramente identificadas; 

 acções de formação e reciclagem de profissionais destinados ao mercado das pequenas e 
médias empresas da área da electrónica e informática. 
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3 Estrutura de Gestão 
 

3.1 Estrutura de gestão da organização 

 

O INESC-ID encontra-se actualmente estruturado de acordo com o organigrama da Figura 1.  

A actual estrutura de gestão da organização é assegurada pela Direcção,  auxiliada pelas unidades 
administrativas de apoio que incluem suporte ao controlo financeiro (DFA) e económico (DAF), 
suporte à elaboração de propostas e controlo de execução de projectos (GAP), recursos humanos 
(DRH), bem como pelo apoio legal, infraestruturas (DGI) e redes. 

À Direcção compete exercer todos os poderes necessários à condução da gestão das actividades 
do INESC-ID e, em particular, delinear a estratégia da instituição. 

A coordenação científica é assegurada pelo Conselho Científico, que funciona em plenário, pela 
Comissão Coordenadora e pela Comissão Executiva (Mesa do Conselho Científico). O Conselho 
Científico é coadjuvado pela Comissão de Acompanhamento que visita o INESC-ID regularmente. 
As 4 Unidades de I&D responsáveis pela execução científica e técnica correspondem às 4 Áreas  
Temáticas apresentadas neste anexo técnico, conforme ilustrado na Figura 1. 

.  

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama da estrutura de gestão do INESC-ID 
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3.2 Coordenação das áreas temáticas de actuação 

 

Cada área temática terá um Coordenador, designado pelo Conselho Científico, que o qual será um 
investigador sénior, com experiência de coordenação e curriculum científico de elevada qualidade. 
Serão funções do Coordenador: 

 orientar. ao nível global, as actividades no domínio da respectiva área temática; 

 coordenar as actividades dos vários grupos de investigação que compõem a referida área; 

 promover a preparação de propostas de projectos de I&D e a obtenção dos respectivos 
financiamentos; 

 coordenar a gestão de um sistema de incentivos à integração de recém-doutorados, no 
domínio da sua área; 

 coordenar a preparação dos planos e relatórios de actividades no âmbito da respectiva 
área. 

 

 

 

4 Recursos Humanos 
 

4.1 Situação actual 

O INESC-ID dispõe actualmente, dos recursos humanos, tal como indicados na Tabela 1.  

 

  Agregação Doutor Mestre Licenciado Finalista Outras   

Investigadores 19 85 24 4   132 

Bolseiros  3 107 51   161 

Investigadores Convidados 1 24 21    46 

Estagiários pós-graduados    19   19 

Estagiários     208  208 

Contratados  1  5  7 13 

Totais 20 113 152 79 208 7 579 

Tabela 1: Recursos humanos do INESC-ID (Dezembro 2010) 

 

4.2 Evolução dos recursos humanos 

 

Centrando o INESC-ID a sua actividade numa área de grande crescimento que são as tecnologias 
da informação, comunicações e electrónica, é expectável que continue a aumentar o número de 
investigadores  com elevados graus académicos elevados nos próximos dez anos, dada a presença 
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de numerosos bolseiros e investigadores que desenvolvem no INESC-ID trabalhos de pós-
graduação. 

Para além do aumento inerente à formação interna de novos investigadores com graus superiores, 
na sua maioria docentes universitários que dedicam apenas parte do seu tempo à investigação, a 
realização do plano de actividades inerente ao presente contrato permitirá a inclusão de 
investigadores doutorados a tempo inteiro. Estes investigadores doutorados contratados a tempo 
inteiro são dotados de competências nas áreas temáticas propostas, apresentando curricula de 
excelência na sua área de investigação. 

Por outro lado, o aumento do nível de actividade técnica e científica inerente, não só ao nível do 
novo estatuto de Laboratório Associado, mas também ao natural crescimento da actividade, leva a 
que seja necessário fortalecer os serviços de apoio técnico e administrativo, nas suas vertentes 
mais qualificadas. Propõem-se assim os planos de contratação descritos nas secções seguintes. 

 

4.2.1 Investigadores doutorados 

 

Prevê-se um aumento do número total de investigadores doutorados de cerca de 15% nos próximos 
cinco anos e de 30% nos próximos 10 anos. A realização do plano de actividades inerente ao 
presente contrato pressupõe, no mínimo, a manutenção da percentagem de investigadores 
doutorados a tempo inteiro em cerca de 10% do total dos investigadores doutorados. Estes 
investigadores doutorados contratados a tempo inteiro são dotados de competências nas áreas 
temáticas propostas. Este crescimento do número de contratados pressupõe um aumento gradual, 
ao longo dos próximos dez anos, do financiamento da FCT para contratação dos novos 
investigadores.   

A contratação de investigadores doutorados tem como objectivos reforçar competências em áreas 
estratégias ou emergentes, cujo crescimento depende da aquisição de novos recursos humanos 
altamente qualificados. Privilegiar-se-á um método que favoreça a mobilidade e a 
internacionalização. 

A definição final das áreas onde se processarão as contratações será feita oportunamente, de 
acordo com as recomendações do Conselho Científico, da Direcção e da Comissão de 
Acompanhamento. Identificam-se, porém, desde já, como áreas prioritárias para a contratação de 
investigadores doutorados, as seguintes: 

 Sistemas Computacionais 

 Engenharia Biomédica  

 Arquitectura de sistemas de informação 

 Projecto de sistemas embebidos 

 Redes móveis 

 Sensores ambientais 
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5 Produção Científica e Transferência de Conhecimento 
 

Nos próximos 10 anos, com o plano de actividades apresentado, o Laboratório Associado INESC-ID 
Laboratório Associado irá aumentar significativamente a produção científica, fruto também do 
aumento da sua produtividade, e também  incrementar a transferência de conhecimento, 
aumentando assim o impacto da sua actividade no tecido económico português. 

No plano da transferência de conhecimento, continuar-se-á a privilegiar o estabelecimento de 
parcerias e a realização de projectos de investigação e desenvolvimento com empresas, com base 
em programas de financiamento a nível europeu (e.g. programas FP7 e FP8), nacional (e.g. 
programa QREN), ou contrato directo com empresas. Manter-se-á o esforço de criação de start-ups 
de base tecnológica, , que promovem a transferência de conhecimento e tecnologia e permitem 
gerar riqueza para o país, nomeadamente através de iniciativas de alunos que terminam a sua 
graduação e pós-graduação. Até 2011 foram geradas 5 start-ups directamente a partir de 
propriedade intelectual do INESC-ID. Nos próximos 10 anos prevê-se que esse número suba para 
cerca de 20, numa clara aposta de que sabendo-se que algumas dessas empresas poderão ter um 
sucesso assinalável, mas que outras não conseguir sobreviver com as exigentes regras de 
funcionamento dos mercados. 

 

Relativamente à produção científica e técnica, a evolução prevista é a que se apresenta na  Tabela 
4. Regista-se um considerável aumento da produção científica e técnica, não apenas na quantidade 
dos artigos publicados mas também da qualidade dos fora em que são publicados. A par deste 
aumento da produção científica, será incentivado o registo de patentes e a realização de protótipos, 
o que permitirá alavancar a transferência do conhecimento e da tecnologia, tendo em vista 
aumentar o impacto na sociedade do trabalho realizado. 

 

 

 2011 2015 2020 

No de Artigos em Revista 103 134 214 

No de Artigos em Conferências 340 380 450 

Patentes 4 6 10 

Protótipos 29 30 35 

Tabela 4: Previsão da evolução da produção científica e técnica nos próximos 10 anos 

 
 
 
 
 

6 Financiamento 
 

Assegurar uma percentagem de financiamento competitivo para a actividade de investigação pelo 
menos ao nível que actualmente existe, isto é não abaixo dos 60%  do financiamento total. Trata-se 
de um desafio para o INESC-ID Laboratório Associado, em parte devido à passagem do 7º 
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Programa Quadro Comunitário para o 8º programa Quadro Comunitário, o que vai comportar novos 
riscos e exigências para manter o actual nível de participação do INESC-ID em projectos europeus.  

O INESC-ID é a instituição nacional que apresenta o maior rácio de projectos europeus por 
doutorado, facto este que  tem sido um dos motores de desenvolvimento da instituição nos anos 
mais recentes, quer pela atracção de financiamento muito competitivo, a nível europeu, quer  pela 
ligação que isso proporciona às melhores universidades, laboratórios e empresas que desenvolvem 
tecnologias e produtos em que se alia uma investigação de excelência à tecnologia de ponta.   

 


