
WORKSHOP  

INESC TEC: há mais de 30 anos a transformar o conhecimento em valor económico 

Vem conhecer o INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia 

e Ciência, que conta com mais de 30 anos de experiência em I&D e transferência de 

tecnologia. Os nossos centros de I&D acolhem o trabalho de centenas de jovens investigadores 

em áreas de ponta da engenharia eletrotécnica, física, ciência de computadores ou gestão. 

No INESC TEC desenvolvem-se projetos multidisciplinares que endereçam grandes desafios em 

domínios como energia, ambiente, produção industrial, saúde ou multimédia. E fazem-no em 

parceria com empresas industriais e de serviços, administração pública, hospitais – para que o 

novo conhecimento daí resultante possa ter relevância social e impacto económico.  

Neste workshop podes conhecer melhor o INESC TEC, pela voz de um dos Administradores, 

João Peças Lopes, ouvir o testemunho de Nuno Silva, diretor de I&D do Grupo EFACEC, que há 

mais de 20 anos inclui I&D made in INESC TEC nas tecnologias que comercializa, e os 

testemunhos de Rui Campos e Pedro Amorim, dois antigos alunos de Doutoramento que 

investigam agora no INESC TEC, liderando projetos europeus e assegurando contratos com 

empresas de renome nacional como a SONAE e a EFACEC. O workshop finaliza com a visita ao 

Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos, o primeiro nesta área em 

Portugal. 

Temos 725 investigadores, entre os quais 350 doutorados, e mais de 200 estudantes de 

doutoramento que colaboram connosco em projetos nacionais e europeus enquanto 

completam a sua graduação. Tu podes ser um deles! Vê as nossas ofertas de bolsas em 

http://www.inesctec.pt/seja-nosso-colaborador. 

 

Programa dia 9 de junho, auditório B do INESC TEC (campus da FEUP) 

 10:00-10:15 Prof. João Peças Lopes | Administrador INESC TEC | área de sistemas de Energia  

10:15-10:30 Eng. Nuno Silva | Grupo EFACEC | Diretor de I&D  

10:30-10:45 
Pedro Amorim | Coordenador de Centro INESC TEC | área de engenharia e gestão 

industrial  

10:45-11:00 Rui Campos | Responsável de Área INESC TEC | área de telecomunicações  

11:00- 11:15 Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos no INESC TEC 
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