
 

 

 
 

 

 

 

Projetos Exploratórios CMU Portugal 

Breve Descrição  

 

Análise das políticas e da tecnologia de gaseificação de resíduos/biomassa para a produção de energia 

em Portugal  

 

Investigador Principal: Paulo Sérgio Duque de Brito 

Instituição Proponente: Instituto Politécnico de Portalegre (IPPortalegre) 
Instituições Parceiras: Universidade de Aveiro (UA) 
 

Este projeto tem como base a investigação de gaseificação-  tecnologia renovável para geração de 
eletricidade-  de misturas de biomassa e resíduos municipais com o intuito de permitir os seguintes 
objetivos: 
 

 Identificar e otimizar as melhoras misturas de biomassa e resíduos municipais de forma a 

assegurar um fornecimento estável para implementação de estratégias do uso desta tecnologia 

renovável de energia 

 Determinar quais os melhores cenários para implementação de uma solução de gaseificação com 

base em análise de fatores tecnológicos, económicos e de risco. 

 
DeepData: Ciência de Dados no Mar Profundo dos Açores 
 
Investigador Principal: Maria Inês Camarate de Campos Lynce de Faria 
Instituição Proponente: Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e 
Desenvolvimento em Lisboa (INESC ID/INESC/IST/ULisboa) 
Instituições Parceiras: IMAR - Instituto do Mar (IMAR) 
 
Conhecer a ligação entre as espécies e os seus habitats é essencial para uma gestão sustentável da Zona 

Económica Exclusiva dos Açores. Do projeto DeepData resultará uma infraestrutura computacional cujo 

objetivo é servir a comunidade científica e fornecer informação aos decisores políticos e público em geral. 

Os investigadores do MARE Açores fornecerão dados do mar profundo dos Açores e modelos para prever 

a distribuição das espécies. Os investigadores do INESC-ID Lisboa construirão uma base de dados que irá 

incorporar dados do mar dos Açores de fontes distintas. Os investigadores de Carnegie Mellon University 

irão aplicar técnicas de aprendizagem automática aos dados disponíveis para tornar mais precisos os 

modelos preditivos. O INESC-ID e CMU irão colaborar na aplicação de métodos formais para automatizar 

a análise dos dados. 
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Comunicação em THz para redes ultra-rápidas Pós-5G 
 
Investigador Principal: Kazi Mohammed Saidul Huq 
Instituição Proponente: Instituto de Telecomunicações (IT)  
Instituições Parceiras: Universidade de Aveiro (UA) 
 
Como será uma rede pós-5G? É demasiado cedo para definir tal rede com qualquer certeza. No entanto, 

é amplamente aceite que, em contraste com redes 5G, uma rede pós-5G deverá alcançar uma capacidade 

de sistema 1000 vezes superior a uma rede 5G. Existem várias formas para aumentar a capacidade de 

sistema que podem ser complementares na busca por maior largura de banda, especialmente no 

promissor espectro de THz. Este projecto tem como objetivo aboradar questões essenciais para tornar 

a comunicação em THz uma realidade nas comunicações de banda-larga: (i) modelos de canal 3D para 

comunicação em THz de banda-larga, e (ii) técnicas inovadoras para modelar os efeitos de mobilidade na 

comunicação em THz de banda-larga. Atarvés do desenvolvimento de novas ferramentas matemáticas os 

investiadores irão verificar a a precisão destes modelos que serão então posteriormente validadas através 

de um simulador ao nível de sistema, já existente, considerando cenários realistas. 

 
 

Conquest: Agregação de Espetro entre Bandas Licenciadas de Acesso Exclusivo e Partilhado em 
Redes Heterogéneas com Células Pequenas 
 
Investigador Principal: Fernando José da Silva Velez 
Instituição Proponente: Instituto de Telecomunicações (IT) (UBI) 
Instituições Parceiras: Universidade de Coimbra (UC) 
 

O projeto CONQUEST aborda a tecnologia 5G e é um projeto exploratório que investiga aspetos de partilha 

de espectro tanto em cenários terrestres como em redes heterogéneas (HetNets) com células pequenas 

baseadas em drones.  É uma investigação colaborativa entre a equipa do Prof. Jon Peha team da CMU, e 

duas equipas Portuguesas, uma do Instituto de Telecomunicações (IT), liderada pelo Prof. Fernando Velez 

e outra da Universidade de Coimbra (CISUC), liderada pelo Prof. Edmundo Monteiro. As contribuições da 

equipa da CMU estão centradas principalmente em partilha de espetro e políticas públicas na gestão do 

espectro. As contribuições das equipas Portuguesas incluirão a otimização de custos/proveitos de HetNets 

considerando espetro partilhado no contexto da agregação de espetro, aspetos de negócio, acesso 

oportunista ao espetro, simulação, aspetos de segurança e testes em hardware de HetNets reais na 

plataforma ORCIP (http://www.orcip.pt). 
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DoubleChain — Suporte da Cadeia de Abastecimento Ubíqua e totalmente Descentralizada usando a 

Tecnologia Blockchain 

 

Investigador Principal: Pedro Sanches Amorim 
Instituição Proponente: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FE/UP) 
Instituições Parceiras: INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) 
 

A blockchain em si é um instrumento muito simples: uma lista encadeada e encriptada, denominada 

geralmente por registo distribuído. Contudo, desenvolvimentos recentes tornaram-na numa cadeia de 

transações segura, confiável, descentralizada e imutável, abrindo uma nova esfera de aplicações antes 

julgadas impossíveis. Apesar do sucesso nas moedas digitais (ou encriptadas), a sua utilidade está patente 

no seu potencial de aplicação em diversos domínios. Um desses problemas consiste na coordenação de 

uma cadeia de abastecimento. Este projeto pretende ser uma prova de conceito de uma blockchain 

voltada para a coordenação da cadeia de abastecimento, particularmente na atividade de compras 

suportada por uma rede descentralizada. Imagine-se um Ebay distribuído e (opcionalmente) anónimo, 

com regras automáticas de execução contratual, que pode ser usada por qualquer fornecedor para 

sinalizar a sua oferta ou licitar uma encomenda. 
 

 

eCSAAP – Crowdsourcing especializado para anotação semântica de fenómenos atmosféricos 
 
Investigador Principal: Hugo Alexandre Paredes Guedes da Silva 
Instituição Proponente: INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) 

Instituições Parceiras: FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências 
(Fciências.ID) 
 
No estudo de fenómenos atmosféricos extremos é muito comum os sistemas automáticos falharem a 
identificação e seguimento de ocorrências sucessivas, requerendo a desenvolvimento de algoritmos 
específicos para lidar com cada situação. Porém, para os cientistas esta é uma tarefa relativamente 
simples, revelando uma situação em que a computação humana pode complementar os sistemas 
automáticos. O projeto eCSAAP –expert Crowdsourcing for Semantic Annotation of Atmospheric 
Phenomena – tem como objetivo explorar a aplicação de crowdsourcing na investigação do clima e suas 
alterações, recorrendo à anotação de fenómenos atmosféricos por especialistas. O projeto permitirá a 
partilha de informação e o desenvolvimento de uma base de trabalho interdisciplinar comum, seguindo a 
estratégica pensada no recentemente criado AIR Centre. 
 

 

FeedBot - Robô simbiótico para assistir pessoas com deficiência motora nas suas refeições 

Investigador Principal: Manuel Ricardo de Almeida Rodrigues Marques 
Instituição Proponente: Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento 
(IST-ID) 
Instituições Parceiras: MITI - Madeira Interactive Technologies Institute; Associação (Madeira-ITI) 
 

http://www.cmuportugal.org/
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Atualmente muitos portadores de Paralisia Cerebral, doença de Alzheimer e outras doenças 

degenerativas não têm coordenação motora necessária para se alimentarem de forma autónoma. O 

objetivo do projeto Feedbot é desenvolver um braço robô portátil para que, pessoas com incapacidades 

motoras severas, possam fazer as suas refeições autonomamente.  As soluções atualmente existentes 

têm movimentos pré-programados, exigindo que sejam os utilizadores a adaptarem-se às mesmas. Pelo 

contrário, o braço robô que propomos aprende os comportamentos de cada utilizador e adequa os 

movimentos durante cada refeição. A sua portabilidade é igualmente importante, pois permite aos 

utilizadores o seu uso diário, em casa ou no escritório, bem como em qualquer restaurante, estejam 

sozinhos ou acompanhados. Este dispositivo contribuirá, assim, para um grande incremento na 

autonomia de pessoas com incapacidades motoras. 

 

 

Plataforma Middleware para preservação da Privacidade na Internet das coisas  

 

Investigador Principal: Luis Filipe Coelho Antunes 
Instituição Proponente: INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) 
Instituições Parceiras: Universidade de Aveiro (UA) ; Associação Porto Digital (APD) 
 

Dado o crescimento exponencial da Internet das coisas (IoT), a sua diversidade e a natureza uniforme e 
heterogénea das comunicações, deparamo-nos com muitos desafios em termos de gestão, 
operacionalidade, segurança e privacidade. Além disso, a medida que a IoT amadurece, a maioria dos 
dispositivos conectados tornam-se invisível para nós, portanto, devemos abordar esses problemas antes 
que seja tarde demais. A proposta apresentada passa por desenvolver uma plataforma de middleware 
para combinar autonomamente diferentes técnicas de preservação da privacidade, a fim de proteger e 
gerir adequadamente a identidade dos elementos/sensores, proteger as suas comunicações e capacitar 
o utilizador em relação aos seus pessoais dados gerados por esses objetos. Ao fazê-lo, contribuiremos 
para resolver a tensão existente entre legislação e tecnologia. 

 
 

Contactos  

Mariana Carmo  

Communications officer CMU Portugal  

mariana.carmo@cmuportugal.org | +351 213 100 335 
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