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INESC TEC Academia 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 
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Visão 

Investigação de Excelência  

Reconhecimento Internacional 

Relevância Social 



Associados 

Novo modelo para aumentar o 

impacto social do Ensino Superior 

4 

Parcerias 
Núcleos Parcerias 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 Afiliados 69 

189 

138 
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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 
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FLORESTA 4.0 
Floresta de Precisão Inteligente 
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Floresta 4.0: 
Floresta de precisão inteligente 

 

Usar tecnologias digitais para recolher tanta 

informação –real – quanto possivel, para apoiar 

decisões e monitorizar performance 
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Potenciar as oportunidades para digitalização das várias 

operações da cadeia de abastecimento florestal 

Gestão de stocks  

Planeamento da exploração e 

logística florestal 

Controlo de operações 

Gestão de equipamentos 

Inventário e 

Planeamento florestal 

Proteção Contra 

Incêndios 

Pragas e doenças 

Layouts 

Planeamento/escalonamento da produção 

Eficiência energética 

Manutenção equipamentos 

Processos, Mod. Negócio 

FLORESTA MADEIRA/LOGÍSTICA INDÚSTRIA 4.0 + + 

Resource efficiency Resource recycling & reuse Resource sustainability 

FLORESTA 4.0 
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Ciclo de floresta de precisão inteligente 

suportado por um sistema de apoio à decisão 

p 
m 
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m 
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p 

sensores Frequência de dados 

Nível de precisão 

Nível de detalhe 

“If you fail to plan, you are planning to fail.” 

Benjamin Franklin 
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ABASTECIMENTO DE BIOMASSA 
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ABASTECIMENTO DE BIOMASSA 
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— 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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- Soluções 
• Número de parques intermédios 
• Localização e capacidade dos parques 
• Fluxos de material estilhado e por estilhar pilhas-parques-centrais  

Desenho da rede e integração da recolha e transporte 
ABASTECIMENTO DE BIOMASSA 

- 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. 
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- Resultados 
• Otimização dos fluxos de transporte, 

minimizando o número de recursos 
utilizados e os seus tempos de 
inatividade 

Desenho das rotas e escalonamento de recursos com sincronização 
ABASTECIMENTO DE BIOMASSA 

At pickup location   

Start operations End operations

idle

w ait

idle

Decoupling 

loader

Loading 

container

Loading 

container

Decoupling 

loader

Loading 

container
idle

Coupling

loader

Loading 

container

Loading

container

Loading

container

time

Coupling

loader

Camião transporte 
biomassa 

Máquina 
estilhagem 

Trator de 
transporte da 
estilhadora 
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Sistema avançado de 

planeamento  

 

> Registo de dados no terreno 

> Desenho das cadeias de 

abastecimento 

> Otimização da recolha, 

processamento, armazenamento e 

transporte da biomassa 

> Controlo de desvios e re- 

planeamento em tempo real 
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Pensar no negócio como uma cadeia de valor e fazer as melhores 

combinações ao longo da cadeia entre as necessidades do mercado, os 

métodos de processamento e os recursos disponíveis; 

 

- Aumentar o valor dos produtos e o valor dos recursos florestais que 

lhe dão origem 

  

- Inovar ao longo de toda a cadeia, examinando cada ponto através de 

uma visão múltipla que contemple as questões económicas, 

ambientais e sociais, para que sejam utilizados os recursos corretos, 

nas quantidades certas para os produtos certos. 
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O INESC TEC tem uma visão integrada para a floresta 

de precisão inteligente na futura bioeconomia, com 

competências e experiência comprovadas 

 

 Projectos: 

FOCUS (FP7, 2014-2016): tecnologias para as cadeias de valor florestal. 

www.focusnet.eu 

 

EasyFlow (P2020, 2016-2019): eco-eficiência e sustentabilidade das cadeias de valor florestal 

https://www.inesctec.pt/en/projects/easyflow 

 

DIVA (H2020, 2018-2020): Networking internacional, apoio a start-ups no sector agrícola e florestal 

https://www.projectdiva.eu/ 

 

BIOTECFOR (Interreg, 2017-2018), GOTECFOR (GO, 2017-2020): Tecnologias para a biomassa florestal 

https://www.inesctec.pt/en/projects/biotecfor 

 

BEST CASE (QREN, 2011-2013), IMAN (P2020, 2015-2018), DM4Man (P2020, 2016-2019) Indústria 4.0 para o 

sector florestal 

+ 1 protótipo de um sistema de apoio à decisão WOFS (Wood Flow System) 

+ 15 publications ISI, 6 book chapters 

+10 MSc thesis, 2 PhD thesis (on-going) 

 

FLORESTA 4.0 



INESC TEC 

R. DR. ROBERTO FRIAS 

4200-465 PORTO 

PORTUGAL 

T +351 222 094 000 

F +351 222 094 050 

info@inesctec.pt 

www.inesctec.pt  

CESE – Centro de Engenharia e Sistemas Empresariais 

alexandra.s.marques@inesctec.pt  

jorge.l.cunha@inesctec.pt 

ricardo.f.soares@inesctec.pt  

reinaldo.s.gomes@inesctec.pt 

carolina.catorze@inesctec.pt  
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