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INESC TECAcademia Empresas

Ser um ator de relevância ao nível da 

ciência e tecnologia mundial

Ser considerado um importante 

interveniente nas áreas da Informática, 

Indústria e Inovação, Redes de Sistemas 

Inteligentes e Energia

Desenvolvimento do tecido económico e 

social

Contribuir para o desempenho, 

competitividade e internacionalização das 

empresas e instituições

Estreitar as relações entre 

a universidade e o tecido 

empresarial, a administração pública 

e a sociedade
Missão

3

Visão

Investigação de Excelência 

Reconhecimento Internacional

Relevância Social



Associados

Novo modelo para aumentar o 

impacto social do Ensino Superior
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Parcerias
NúcleosParcerias com 

Universidades 

internacionais
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727 investigadores (322 

doutorados) que se dedicam à 

I&D e consultoria avançada

Contratados (dos quais 42 Doutorados)

Docentes (alocação média de tempo: 50%)

85

163

Investigadores 
Seniores

Investigadores

Outros Colaboradores

248

410

340

Serviços de Apoio
Organização & Gestão 

Negócios

Técnico-Administrativo

30

10

50

Investigadores Pós-doutorados

Assistentes de Investigação

Estudantes de Doutoramento

69 

194 

147 

90

Investigadores Afiliados69

189

138

13

Investigadores externos

Estagiários de Investigação

Projetos Especiais

(alocação média de tempo: 10%)

setembro 2018



Conselho de Centros de I&D
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Centros de I&D em clusters: 

multidisciplinaridade, flexibilidade, 

sinergias e alinhamento estratégico

HASLab

Engenharia 

de Software
Confiável

LIAAD

Inteligência 

Artificial 

e Apoio à 

Decisão

CRACS

Sistemas 

Computa-

cionais

Avançados

CPES

Sistemas 

de Energia

CSIG

Sistemas de 

Informação e 

de Computação 

Gráfica

CRAS

Robótica 

e Sistemas 

Autónomos

CITE

Inovação, Tecnologia 

e Empreendedorismo

CESE

Engenharia de 

Sist. Empresariais

CEGI

Engenharia e 

Gestão Industrial

CAP

Fotónica

Aplicada

CTM

Telecom. e 

Multimédia

C-BER

Engenharia 

Biomédica

Conselho Coordenação 

Energia

Conselho Coordenação Redes de Sistemas Inteligentes Conselho Coordenação Informática

CRIIS

Robótica Industrial 

e Sistemas Inteligentes

Conselho Coordenação Indústria e  Inovação
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Compreender os desafios do futuro e 

antecipar as necessidades 

complexas das empresas e da 

sociedade

Indústria

Mar

Energia

Média

Saúde

Agro-

Alimentar e 

Floresta

Múltiplos Centros 

com iniciativas 

coordenadas 

Intervenção estratégica 

enquadrada nas 

agendas europeias, 

nacional e regional

As TEC4



FLORESTA 4.0

Exemplos de aplicação 

desenvolvidos no INESC TEC
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INESC TEC

Investiga tecnologias digitais para

suportar a gestão das operações ao

longo da cadeia de aproveitamento da

biomassa florestal
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Investigação integrada em soluções FOREST 4.0

Sistemas de 

planeamento

avançados

Sensores

para a recolha

de dados

Equipamento

inovador e 

automação
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Protótipo de um

Sistema de gestão 

avançado para

> Registo de dados no terreno

> Desenho da cadeia de 

abastecimento

> Planeamento otimizado do 

processamento, armazenamento e 

transporte de biomassa

> Gestão de equipamentos e 

equipas

> Controlo de desvios e 

replaneamento
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— Resultados

Nível táctico

• Otimização dos fluxos de transporte, 
considerando o impacto da variação 
do teor de humidade ao longo do 
tempo de armazenamento 
sensores de humidade.

• Análise de cenários (e.g. número de 
centrais e necessidades energéticas;  
poder calorifico da biomassa).

Nível operacional

• Gestão dos equipamentos: tipo, 
movimentação e calendarização, 
considerando a sincronização das 
operações.

• Planeamento das rotas de transporte.

— Abordagem
• Modelo de otimização táctico e 

operacional e incorporação no 
sistema de apoio à decisão.

— Desafio 

• Dar o melhor destino da biomassa 
respondendo às necessidades de 
abastecimento das centrais.

• Diminuir custos operacionais.

Desenho da rede e integração da recolha e transporte
ABASTECIMENTO DE BIOMASSA
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A nossa metodologia para a caracterização

das cadeias de abastecimento e análise de 

fluxos:

> Sistematização das fontes de biomassa, 

produção e consumo

> Representação dos fluxos de biomassa e 

balanço global (disponibilidade vs consumo)
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Esta metodologia permite ainda o desenho de 

novos modelos de negócios:

> Analisa cenários de mudanças futuras com 

impacto na cadeia de abastecimento de 

biomassa

> Ajuda a selecionar sistemas logísticos 

adequados
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Algumas considerações a que chegamos

OFERTA

• Otimizar os processos e aproveitar melhor a biomassa 

que atualmente não é aproveitada:

- Da exploração florestal;

- Do controlo de invasoras lenhosas

- De outras operações (podas, desramas, cortes sanitários)

• Fomentar o uso de biomassa florestal proveniente

de ações de DFCI

• Potenciar outros resíduos  em detrimento de proceder à 

sua queima  Decreto-Lei n.º 14/2019

PROCURA

• Novas centrais de produção de energia

(Decreto-Lei n.º 64/2017)  em revisão

• Aposta em redes de calor locais/regionais

• Implementação de Biorrefinarias

(RCM 163/2017 Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias)

Ponderar sempre a sua utilização tendo 
em conta os impactos que pode ter, 

nomeadamente ao nível do solo
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Desenvolvimentos futuros

• Decomposição mais pormenorizada dos usos de biomassa para as diferentes utilizações

• Consolidação de estimativas.

• Apontar melhorias aos dados de origem.

• Melhorar o diagrama, integrando dados adicionais à medida que eles se tornam disponíveis.

• Análises de séries temporais para incluir dados históricos, bem como a integração de dados

modelados para representar estimativas para períodos futuros.

• Representações adicionais: económico, desagregado por tipo de processo, de impactos ambientais, …

• Estudar modelos integrados de aproveitamento das diferentes categorias de biomassa no sentido de

dar resposta às diferentes possibilidades de utilização (a diferentes escalas geográficas)

• Estudar fluxos alternativos aprofundando outros cenários possíveis.
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www.focusnet.eu
FP7 FOCUS –Advances in Forestry Control and Automation Systems in 

Europe

https://www.inesctec.pt/en/projects/biotecfor
Interreg BIOTECFOR – Bionegócios e tecnologia para a valorização 

eficiente dos recursos florestais endógenos no Norte de Portugal e Galiza

https://www.inesctec.pt/en/projects/easyflow
FCT Easyflow - Collaborative and efficient logistics towards more 

sustainable forest supply chain

Forest 4.0 Projects @ INESCTEC

https://www.inesctec.pt/en/projects/diva
H2020 DIVA – Boosting innovative Digitech Value chains for Agrifood, 

forestry and environment


