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LA

Unidade de I&D Principal

A - Caracterização do
LA

1. Nome/Designação do LA
2. Acrónimo do LA
3. Referência FCT
4. Coordenador do LA
5. Data da atribuição do estatuto de LA
6. Webpage
7. Classificação FCT
8. Financiamento Complementar FCT Total
1. Nome/Designação da Unidade de I&D
2. Acrónimo

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa
INESC-ID
50021
Inês Lynce (ines.lynce@inesc-id.pt, 213100290)
2-dez-2004
https://inesc-id.pt/
Excelente
810,207.90 €
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa
INESC-ID

3. Personalidade jurídica

associação privada sem fins lucrativos

4. Coordenador
5. Contactos gerais
6. Webpage
7. Classificação FCT
8. Financiamento Base FCT Total
9. Financiamento Programático FCT Total
1. Nome/Designação da Unidade de I&D
2. Acrónimo

Inês Lynce (ines.lynce@inesc-id.pt, 213100290)
Rua Alves Redol, 9, 1000-029 Lisboa, info@inesc-id.pt, 213100300
https://inesc-id.pt/
Excelente
1.686.603,00
952.000,00

3. Personalidade jurídica
Outras Unidades de I&D

Unidade de Gestão Principal

4. Coordenador da Unidade
5. Contactos gerais da Unidade
6. Webpage
7. Classificação FCT
8. Financiamento Base FCT Total
9. Financiamento Programático FCT Total
1. Nome/Designação
2. Personalidade jurídica

Nota: No caso do INESC-ID só existe uma
unidade, pelo que a unidade de I&D é igual
à unidade de Gestão Principal. Não existem
outras unidades de I&D ou unidades de
gestão participantes.

1. Nome/Designação
Unidades de Gestão Participantes

2. Personalidade jurídica

N.º de investigadores integrados com PhD
N.º de ETIs integrados

97
51.8
10
135
79
7

B - Constituição da
N.º de técnicos
equipa de investigação
N.º de doutorandos
do LA

N.º de outros colaboradores com PhD
N.º de outros colaboradores sem PhD

C - Missão do LA

D - Áreas Científicas

E - Palavras-chave

1. Mission Statement/Objetivos principais
1. Área Científica 1
2. Área Científica 2
3. Área Científica 3
4. Área Científica 4
5. Área científica 5
6. Área Científica 6
7. Área Científica 7
8. Área Científica 8
9. Área Científica 9
10. Área Científica 10
11. Área Científica 11

Inteligência artificial para os indivíduos e a sociedade
Raciocínio automático e software confiável
Redes de comunicação
Sistemas distribuídos, paralelos e seguros
Gráficos e Interação
Energia verde e conversores inteligentes
Arquiteturas e sistemas de computação de alto desempenho
Tecnologias da língua e da fala
Sistemas de informação e de apoio à decisão
Sistemas e circuitos nano-eletrónicos
Sistemas sustentáveis de potência

1. Palavra-chave 1
2. Palavra-chave 2
3. Palavra-chave 3
4. Palavra-chave 4
5. Palavra-chave 5

Computer Science
Electrical and Computer Engineering
Digital Transformation and Citizenship
Life and Health Technology
Energy Transition

1. Linha Temática 1

1. Designação da LT
2. Coordenador da LT
3. Contactos do Coordenador

2. Linha Temática 2

F - Linhas Temáticas

INESC-ID mission is to produce added value to people
O INESC-ID
and society,
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as áreas de Ciências da Computação, e da Engenharia Electrotécnica e de Computadores.

3. Linha Temática 3

4. Linha Temática 4

4. Descrição da LT
1. Designação da LT
2. Coordenador da LT
3. Contactos do Coordenador

4. Descrição da LT
1. Designação da LT
2. Coordenador da LT
3. Contactos do Coordenador

4. Descrição da LT
1. Designação da LT
2. Coordenador da LT
3. Contactos do Coordenador

4. Descrição da LT

Transformação e Cidadania Digital
José Borbinha
jose.borbinha@inesc-id.pt , 213100336
A linha temática de Transformação e
Cidadania Digital abrange, entre outros, os
domínios do conhecimento explorados em
áreas de investigação do INESC-ID, como a
ciência de dados, interação homemcomputador, sistemas de pesquisa e
recomendação, bibliotecas e arquivos
digitais, segurança da informação, gestão
de processos de negócios, process mining ,
graph theory, teoria dos jogos, jogos de
computador e agentes e sociedades
virtuais. Além disso, numa sociedade cada
vez mais multilingue, orgulhamo-nos
especialmente da nossa experiência na
tecnologia da fala e da linguagem, em
particular no processamento do português
em todas as suas variantes. O INESC-ID já
tem experiência comprovada no uso do
conhecimento de todos esses domínios
para soluções para uma tomada de decisão
informada por dados e comportamento
pró-social, incluindo extrair conhecimento
de dados (redes sociais, processos de
negócios e gestão de casos) e para
melhorar a interação entre os utilizadores e
sistemas (visualização de informações e
interfaces de linguagem natural, por
exemplo).
Esta visão motiva o INESC-ID a aplicar e
aprofundar o seu conhecimento na gestão
da informação e dados, bem como nas suas
implicações sociais. Abordando numa visão
única, a complexidade das organizações
formais (empresas ou outras), grupos
sociais informais e indivíduos imersos no
mundo cibernético. Este é um desafio
global para o qual o INESC-ID detém
relevantes conhecimentos acumulados.
Tecnologia da Vida e da Saúde
Arlindo Oliveira
arlindo.oliveira@inesc-id.pt , 213100228
O INESC-ID reúne peritos excepcionais em
métodos teóricos e computacionais
relevantes para o domínio da saúde, tais
como otimização, inteligência artificial e
machine learning, investigação operacional,
sistemas dinâmicos e controlo. A instituição
também possui uma forte capacidade em
sistemas de comunicação e segurança,
sistemas inteligentes iterativos de
visualização, interfaces multimodais,
processamento de sinais e tecnologias de
linguagem humana para saúde.
Esta gama de competências tem áreas de
aplicação abrangentes, que incluem
sistemas de apoio à decisão médica,
nomeadamente para planeamento e
otimização de tratamentos em
radioterapia, anestesia e reabilitação,
análise e classificação de imagens para
diagnóstico avançado, análise de dados
biomédicos e analíticos de saúde,
processamento de sinais, microeletrônica
para saúde e análise de dados genéticos.
O INESC-ID desenvolve a sua atividade
nesta área em cooperação com vários
hospitais, nomeadamente o IPO Lisboa,
Hospital de Santa Maria, Hospital Beatriz
Ângelo, Hospital Garcia de Orta e Hospital
da Luz. Existe também uma estreita
cooperação com laboratórios de
investigação na área das ciências da vida,
nomeadamente o Instituto de Medicina
Molecular, a Fundação Champalimaud, o
Instituto Gulbenkian da Ciência, o Instituto
de Tecnologia Química e Biológica e o
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo
Jorge. A colaboração internacional inclui
muitas universidades e centros de
pesquisa, entre eles Heidelberg,
Cambridge, ETH Zurich, Texas MD
Anderson, Karolinska, Munich, CMU, INRIA
e EMBL.
Transição Energética
Pedro Carvalho
pcarvalho@inesc-id.pt , 218417706
A prática da investigação e a experiência na
aplicação dos resultados dessa pesquisa
para o desenvolvimento de novas
tecnologias permitem-nos imaginar o que
será possível no futuro próximo e como
isso pode ser alcançado e a que custo. E,
talvez mais importante, distinguir entre
objetivos tangíveis e evasivos - um aspeto
crítico da tomada de decisão em tempos de
informações com muito ruído, típico de
períodos de transição.
Estabelecemos recentemente no INESC-ID
limites nas capacidades de resposta das
populações de consumidores de
eletricidade para fornecer serviços de
balanço energético. Modelámos a
eficiência da rede e avaliamos as perdas de
baixa tensão com detalhes sem
precedentes para estabelecer limitações na
redução das perdas de entrega no
continente português. Avaliamos pela
primeira vez a fiabilidade de toda a rede
portuguesa e utilizámos os resultados
obtidos em alta resolução (100.000 pontos
de entrega) para definir o tecto de
melhoria dos padrões regulamentares de
continuidade de serviço. Contribuímos para
o uso eficaz de energias renováveis ao
sermos pioneiros em aplicações de
velocidade ajustável que permitem a
operação de geradores eólicos perto de sua
eficiência máxima. Lideramos projetos de
avaliação de integração em larga escala de
sistemas fotovoltaicos e desenvolvemos
novos conversores eletrônicos de potência
para facilitar essa integração. Estamos
envolvidos no avanço de novas soluções
para armazenamento de energia e
colaboramos ativamente com a indústria
para sua integração na rede, avaliando a
qualidade da energia e questões
relacionadas à confiabilidade.
Segurança e Privacidade
Miguel Pupo Correia
miguel.correia@inesc-id.pt , 213100278
O nosso conhecimento em segurança e
privacidade cobre um conjunto de
disciplinas que se cruzam (cibersegurança,
segurança da informação, privacidade,
confiança, risco, identidade,
descentralização, criptografia, computação
confiável) e está presente na maioria das
nossas áreas científicas (sistemas de
computação, sistemas eletrônicos,
informação sistemas, sistemas inteligentes,
etc.). Combinamos investigação teórica de
ponta publicada em grandes conferências e
periódicos, com a prática de consultoria e
colaboração com organizações que
precisam da nossa experiência.
Recentemente, apresentamos uma nova
solução de comunicação resistente à
censura de alto desempenho com forte
resistência à análise de tráfego. Além disso,
desenvolvemos diversos mecanismos para
proteger aplicativos web e em nuvem,
tanto inspecionando e corrigindo o seu
código, bem como bloqueando de forma
transparente os ataques cibernéticos em
tempo de execução no banco de dados.
Também projetamos um mecanismo de
atestado anónimo direto
comprovadamente seguro, resistente ao
quantum, aproveitando a criptografia
baseada em rede. Outros destaques
referem-se à aceleração da execução de
machine learning em dados criptografados
usando criptografia totalmente
homomórfica e soluções criptográficas para
mineração de voz com preservação de
privacidade. Temos uma compreensão
única dos benefícios e limitações do
TrustZone como um mecanismo para
proteger aplicativos móveis e IoT.

