INVESTIMENTO
TRANSFORMACIONAL

1. INESC TEC – transformar conhecimento em talento e valor
2. Indústria e seu futuro
3. TEC4Industry
4. 9 exemplos de futuro já feito
ORGANIZAÇÃO

EM COLABORAÇÃO

Missão

Estreitar relações entre
a universidade e o tecido
empresarial, a administração
pública e a sociedade em geral

Investigação de excelência
Reconhecimento Internacional
Relevância Social
Impacto no tecido económico e social
Contribuir para o desempenho,
competitividade e internacionalização das
empresas e instituições

Visão
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Ser um ator de relevância ao nível global
da ciência e tecnologia em áreas de
Informática
Indústria
Sistemas Inteligentes em Rede
Energia

Academia

INESC TEC

Empresas

Um instrumento de atuação das
instituições de Ensino Superior

Associados

Parcerias
Parceiros
privilegiados

Parcerias com
Universidades
internacionais

Núcleos

Avaliação
Internacional
FCT:
Excelente
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Modelo de organização
e governação
Conselho Geral
Conselho de Administração
Serviços de Organização de Gestão
Desenvolvimento de Negócio
Apoio Técnico

Comissão de Acompanhamento
Científico (Internacional)

Consultores,
Adjuntos e
Assessores

Comissão de Acompanhamento
Empresarial
Conselho Científico

Conselho de Centros de I&D
Cluster
Energia
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Cluster
Indústria e
Inovação

Cluster
Redes de
Sistemas
Inteligentes

Cluster
Informática

managed science model multidisciplinaridade, flexibilidade,
sinergias e alinhamento estratégico
13 Centros de I&D em 4 Clusters
Energia

Indústria e Inovação

CPES
Sistemas
de Energia

CITE
Inovação, Tecnologia
e Empreendedorismo

Redes de Sistemas Inteligentes
CAP
Fotónica
Aplicada
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CTM
Telecom. e
Multimédia

C-BER
Engenharia
Biomédica

CESE
CEGI
Engenharia de
Engenharia e
Sist. Empresariais Gestão Industrial

CRIIS
Robótica Industrial
e Sistemas Inteligentes

Informática
CRAS
Robótica
e Sistemas
Autónomos

CSIG
Sistemas de
Informação e
de Computação
Gráfica

LIAAD
Inteligência
Artificial
e Apoio à
Decisão

CRACS
Sistemas
Computacionais
Avançados

HASLab
Engenharia
de Software
Confiável

Projetos constroem uma cadeia de
valor para transformar ciência em
valor económico

Cadeia integrada de valor
% resultados
Informática
Redes de Sistemas Inteligentes
Indústria e Inovação
Energia
INESC TEC
0%

20%

Produção de Conhecimento
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40%

Investigação Aplicada

Formação Avançada
Proceedings de Conferências
Artigos em Revistas Científicas Modelos
Teses

60%

80%

100%

Desenvolvimento

Transferência de Tecnologia

Protótipos
Demonstradores

Consultoria
Patentes
Licenciamento
Spin-offs
Pessoas

725 investigadores (+350
doutorados) em I&D e
consultoria avançada
270
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Investigadores
Seniores

75

Serviços de Apoio

395

Investigadores

60

Investigadores Afiliados

220

Outros Colaboradores

60
210
45
10
20
70
180
145

Contratados (dos quais 25 Doutorados)
Docentes (alocação média de tempo: 50%)
Organização & Gestão
Negócios
Técnico
Investigadores Pós-doutorados
Assistentes de Investigação
Estudantes de Doutoramento
(alocação média de tempo: 10%)

100
105
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Investigadores externos
Estagiários de Investigação
Projetos Especiais

CLUSTER

Maximizar sinergias para gerar impacto

Energia
EDP

Integração de Energias Renováveis

Mobilidade Elétrica

Ferramentas para Planeamento
e Operação de Redes

Sistemas de Previsão
Análise do Comportamento Dinâmico de
Sistemas de Energia

Redes Elétricas Inteligentes
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Contador inteligente que
apoia um fluxo de
informação bidirecional,
permitindo uma maior
eficácia ao nível da
gestão operacional,
técnica e comercial da
rede de distribuição.

Ferramentas de Inteligência Computacional
EXEMPLO DE CONTRATOS DE I&D

CLUSTER

Maximizar sinergias para gerar impacto

Indústria
e Inovação

Redes de Colaboração Empresarial

Gestão de Desempenho

Gestão de Operações e Logística

Robótica Industrial

Design e Engenharia de Serviços

Gestão da Inovação e da Tecnologia

Sistema de logística
interna e externa para
pequenas séries, com
identificação de produto
com base em RFID.
Melhoria da gestão das
operações.

Otimização e Sistemas de Apoio à Decisão Empreendedorismo
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EXEMPLO DE CONTRATOS DE I&D

INESC TEC | APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

KYAIA

CLUSTER

Maximizar sinergias para gerar impacto

Redes de Sistemas
Inteligentes
A. Silva Matos
Redes de Comunicações

Aplicações Médicas

Robótica subaquática

Tecnologias de Imagem e Vídeo

Sensores Óticos

Tecnologias da Música

Desenvolvimento de uma
plataforma submarina
para monitorização e
exploração marinha.

Sistemas em Tempo Real
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EXEMPLO DE CONTRATOS DE I&D

CLUSTER

Maximizar sinergias para gerar impacto

Informática

Porto de Leixões
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Computação Gráfica

Gestão de Informação

Software para Sistemas Críticos

Computação Móvel e Vestível

Processamento de Big Data

Data Mining

Segurança Informática

Computação em Nuvem

Sistema de informação
para gestão portuária
com base em
informação
georreferenciada.
EXEMPLO DE CONTRATOS DE I&D

Compreender os desafios do
futuro e antecipar as necessidades
complexas das empresas e da
sociedade

Os TEC4
Iniciativas
coordenadas
multi-centro
Intervenção estratégica
enquadrada nas
agendas europeias,
nacional e regional
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Indústria
Mar
Energia
Media
Saúde
Agricultura

Plataformas para o desenvolvimento
em parceria de soluções avançadas
Digital Media Technologies
to Improve Content Value
Chain and User Experience
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Decarbonization and
digitization of the electric
sector

TEC4MEDIA

TEC4ENERGY

TEC4HEALTH

TEC4INDUSTRY

Human Centered ICT to
Improve Healthcare and
Personal Wellbeing

Customer centric, Intelligent
and
Collaborative Value Chains

Observe, occupy and operate
in the Deep Sea in a sustained
way with autonomous systems

TEC4SEA

TEC4AGRO-FOOD

Smart farming:
the third green revolution,
from producer to consumer

Diversificação e sustentabilidade
financeira

2017

Fontes de
financiamento
Programas Nacionais
154 Projetos
Programas Europeus
Serviços de I&D e
Consultoria
Outros Rendimentos
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18M € Financiamento
33% do financiamento
em projetos é internacional

Reconhecimento científico
Internacional

Produção
Científica
Artigos em revistas
Internacionais com júri
Atas de conferências
internacionais em eventos
com júri e seleção
Livros e capítulos em
livros
17

294

407
10

Números de 2016

Transferência de Tecnologia

Apoio à criação de
empresas de base
tecnológica

Mentoring > 100 novos projetos empresariais

Pré-incubação de spinoffs de 2.ª geração
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A transferir profissionais
de excelência há 30 anos

Em 2016, o INESC TEC transferiu para o mercado
230 profissionais (34 doutorados)

Valorização da
propriedade intelectual

21 patentes pedidas/aceites desde 2008

Internacionalização

Inovação

Inovação INESC TEC em
4 continentes:
- contratos com
empresas estrangeiras
- empresas portuguesas
com tecnologia INESC
TEC para aumentar a
competitividade das
suas exportações
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Projetos e
iniciativas
Europeias
- 45 Projetos em curso
- Participação ativa

Ambiente
intercultural

Exportação
do modelo
para o Brasil

Mais de 30
nacionalidades
no INESC TEC

Criação do INESC P&D
Brasil em 2012 em
parceria com
universidades brasileiras

Jovens investigadores
vêm de países
como o Brasil, EUA,
Irão e China

Papel relevante no ecossistema
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O que é a Indústria 4.0?

Fonte: Deloitte

Desafios atuais da indústria transformadora

Complexidade da
cadeia de
fornecimento

Complexidade do Produto

Número de variantes

A que responde a Indústria 4.0?
Flexibilidade

Tempo de Resposta

Eficiência

• Produção em massa
individualizada:
produção de pequenas
séries e produtos
customizados

• Ciclos de inovação
curtos

• Minimização do
consumo de energia e
de recursos

• Dar resposta à
variabilidade dos
mercados
• Recomposição dos
sistemas de produção

• Verificação virtual da
conceção dos
processos de fabrico
• Novos serviços de valor
acrescentado ao longo
da vida do produto:
reconfiguração,
manutenção,
atualização
• Integração de vários
ciclos de vida:
encomenda, produto,
fábrica, tecnologia

• Simplificação de
processos
• Aumento da
Produtividade

Materialização da Indústria 4.0

Fonte: Deloitte

Ecosistema de processos e tecnologias interligados

Smart Factories with Smart Machines and Smart Materials to generate Smart Products and Services

Nível crescente de digitalização

Futuro

Hoje

Roos, G. (2014). The constantly changing manufacturing context.
Chapter 1 in Advanced Manufacturing - Beyond The Production Line.
Committee for Economic Development of Australia (CEDA).

Relevância da Industria Transformadora Europeia
• A indústria transformadora emprega na Europa cerca de 31 milhões de pessoas
• É base fundamental para a competitividade e para a criação de emprego
• por cada emprego na indústria são gerados dois nos serviços
• É o mais importante sector para o comércio internacional da Europa ‐ 90% das exportações
globais de mercadorias (quota de mercado mundial de +/‐40%)
• Envolve atividades intensivas em I&D (é um motor da economia baseada no conhecimento ‐
80% da I&D do sector privado)
A liderança em tecnologias e sistemas de produção industriais é crucial para o futuro da
economia europeia

Industria 4.0 em diversos países
Na Alemanha (estratégia dupla):
• Manter a liderança mundial no mercado das tecnologias de produção
• Criar e servir lead markets para os produtos e tecnologias CPS (Industria 4.0)

Industry 4.0 is one focus of our development activities

Iniciativas a nível global

USA
"Renascimento da
Indústria transformadora"
(Advanced Manufacturing):
• Criação de uma “Rede
Nacional para a Inovação
na Produção"
• Centro de Investigação
“Digital Manufacturing
and Design Innovation "

Europe
Manter Posição de
liderança industrial:
• Industria é a espinha
dorsal da Alemanha
• Industrie 4.0 como
novo princípio
orientador : Projetos
para a Futura "Industrie
4.0" e “Mundo dos
Serviços Inteligentes"

China
Reforma da Política
Industrial e Programa
Fabrico Inteligente:
• Salários crescentes
• Foco na integração de
TIs nos processos
Industriais
• Legislação para a
Eficiência Energética

Japan
Foco no aumento das
exportações:
• Indústria transformadora
gera cerca de 20% do PIB
• Apoio Estatal para apoiar
as empresas
exportadoras
• Entre os países com alta
tecnologia e mais
inovadores

Indústria 4.0: Nível de preparação
O Índice de Prontidão combina
dois fatores:
 Excelência Industrial:
sofisticação de processos de
produção, grau de automação,
prontidão da força de trabalho e
inovação
 Rede de valor:
elevado valor acrescentado,
abertura da indústria, rede de
inovação e sofisticação da
Internet
Fonte: Think Act, Roland Berger 2014

Evolução da Indústria 4.0

O Contexto Nacional
• A “Estratégia de fomento industrial
para o crescimento e o emprego
2014‐2020: “promover a
reindustrialização nacional,
centrada na competitividade e na
valorização da produção nacional,
ao longo da cadeia de valor tendo
como objetivo o reforço das
exportações”.

I4.0
• Apresentada no dia 30 de Janeiro de 2017, a Estratégia para a Indústria 4.0 é
um conjunto de 60 medidas de iniciativa pública e privada
• Estima‐se que terão impacto sobre mais de 50.000 empresas a operar em
Portugal e, numa fase inicial, permitirão requalificar e formar em
competências digitais mais de 20.000 trabalhadores.
• Para preparar as empresas portuguesas para a Industria 4.0, o Governo envolveu
mais de 200 entidades e empresas, contando com as maiores empresas dos
seus sectores, PME e startups que dominam e estão a desenvolver soluções
tecnológicas avançadas:
• Agro‐indústria (produção, transformação, transporte e armazenamento)
• Retalho (Distribuição, e‐Commerce, Têxtil, Calçado, etc.)
• Turismo
• Automóvel (Moldes, Plásticos, Maquinaria, Robótica, Electrónica, etc.)

I4.0
• Empresas multinacionais, como a Altice‐PT, a Bosch, a Deloitte, a Google, a
Huawei, a Microsoft, a Siemens ou a Volkswagen, contribuiram também no
delinear de uma estratégia nacional para a indústria.
• Exemplos de medidas:
• capacitar, até 2020, mais 20 mil pessoas em TIC face aos atuais níveis de
formação, para fazer face à carência de técnicos especializados nesta área
através da reconversão profissional, criando novas oportunidades de
inserção profissional através da obtenção de novas competências
• promoção e apoio na criação de infraestruturas físicas com equipamento
tecnológico que recriem ambientes empresariais i4.0, com vista à
capacitação do capital humano: Learning Factories
• primeiros projetos piloto com forte envolvimento empresarial com a
Adira, a Bosch, a PSA Mangualde ou com sectores exportadores
relevantes, como o calçado ou o turismo
• incubação e aceleração de “Start‐ups i4.0”

I&DT&I
para uma indústria inovadora, sustentável
e centrada nas pessoas

186 pessoas
87 doutorados

Indústria & Inovação
Investigação

TEC4INDUSTRY
Smart Industry Value Chains

transferência de
tecnologia &
conhecimento

72 projetos
2,4 M€
(2016)
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TRL 2-4

TRL 5-8

TEC4INDUSTRY
Smart Industry
Value Chains

Serviços de alto impacto com base em
investigação aplicada,
fornecendo sistemas, ferramentas,
técnicas, modelos e métodos para a
tomada de decisão,
desenho de operações e serviços,
automação inteligente,
desenvolvimento de estratégias,
gestão de desempenho, e
gestão de redes e cadeias;

para permitir
excelência operacional,
inovação orientada para o cliente,
suporte à diferenciação de produtos e serviços;

na gestão de processos, automação da produção, logística, distribuição e retalho.
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Responder aos desafios da
Indústria do Futuro
Digitalização

Inovação

Centrada em dados e informação
Interconetada e em rede
Cyber-segurança

Modelos disruptivos emergentes
Ecossistemas de inovação complexos
Servitização, sistemas produto-serviços

Sustentabilidade e
economia circular

Adaptabilidade e flexibilidade

Simbiose industrial
Eficiência energética
Re-industrialização

Human-centredness
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Co-criação com cliente
Produção centrada no cliente
Relação homem-tecnologia

Personalização e customização em massa
De-manufaturação
Resiliência

Áreas de intervenção
INTERAÇÃO
E CO-CRIAÇÃO
COM CLIENTE

INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA

REDES
COLABORATIVAS
E CADEIAS DE
ABASTECIMENTO
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OPERAÇÕES,
LOGÍSTICA E
PROCESSOS

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
EMPRESARIAIS

ROBOTIZAÇÃO
E SISTEMAS
INTELIGENTES

ANÁLISE
DE DADOS
E INTELIGÊNCIA
DO NEGÓCIO

Desenho de Sistemas
de Fabrico
— Desafio

— Abordagem

— Impacto

•

•

•

•
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Como produzir com eficiência e
eficácia centenas de produtos
Qual o layout para determinado
mix de produtos

•

Modelos de simulação do sistema
produtivo (digital twin)
Processo robusto de tomada de
decisão em ambientes dinâmicos e
multivariáveis (cenários “what-if”)

•
•
•

Melhor utilização dos recursos
produtivos
Melhor layout do sistema de
produção
Aumento da capacidade produtiva
Redução de stocks

Gestão ágil e flexível de linhas de
costura para a produção de calçado
(SmartSL 4.0)

— Desafio

— Abordagem

— Impacto

Aumentar a eficiência do sistema de
produção e cadeia de abastecimento
de forma a conseguir produzir sapatos
customizados

•
•

•

•
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Simulação do sistema logístico
Balanceamento das linhas de
produção recorrendo a metaheurísticas
Interface web para uma gestão
eficiente das linhas de produção
de costura e pré-costura obtendo
uma afetação dinâmica do trabalho
aos postos

•
•

Produção de sapatos
customizados em pequenas
séries
Redução do tempo de resposta
em 15-20%
Aumento da capacidade
produtiva em 10 a 15%

Gestão ágil e flexível de linhas de costura para a
produção de calçado (SmartSL 4.0)

Desenho e planeamento da cadeia
de abastecimento de um retalhista
alimentar
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— Desafio

— Abordagem

— Impacto

Diagnostico e otimização da
distribuição de produtos dos
armazéns às lojas incluindo:
• Localização dos armazéns
• Acordos de fornecimento
• Consolidação de produto
• Dimensionamento da frota
• Otimização das rotas e horários de
distribuição

A abordagem incluiu três
componentes principais:
• Análise de cenários
• Modelo de otimização (com
algoritmos de roteamentos)
• Modelo de simulação (para
determinação detalhada dos KPIs)

Redução de custos em 1M€, através
de alterações disruptivas no
transporte e consolidação dos
produtos

Robótica Sustentável e Confiável para
Manipulação de Peças na Automação de
Fabricação
— Desafio

— Impacto

O manuseio de peças durante as
fases de montagem na indústria
automóvel é a única tarefa com níveis
de automação abaixo de 30% devido
à variabilidade da produção e à
diversidade de fornecedores e peças

•

— Abordagem
•

•
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Desenvolvimento de uma frota de
manipuladores robóticos móveis
avançados e colaborativos, capazes
de lidar com ambientes nãoestruturados e tarefas complexas
Desenvolvimento de um sistema
robótico sustentável, integrado, e
escalável para assegurar a futura
exploração da tecnologia

•

Aumento da ergonomia e
capacidade produtiva de tarefas
de logística interna associadas à
indústria automóvel
A tecnologia desenvolvida abrirá
novas possibilidades de
automação para as PMEs de
fabrico

Robótica Sustentável e Confiável para
Manipulação de Peças na Automação de
Fabricação (STAMINA)

LeanAGV e AGV especiais

•CARLoS - CooperAtive Robot for Large Spaces
manufacturing
•Performing fit-out operations, stud welding and
marking

Adaptar a produção e cadeia
de abastecimento às tendências
de moda e preferências do cliente
— Desafio

— Abordagem

— Impacto

•

Desenvolvimento de aplicações
móveis e mostradores interativos que
permitem a monitorização, extração e
partilha de informação sobre as
preferências dos clientes ao longo da
cadeia de valor

•

•
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Resposta rápida a tendências e
preferências dos consumidores
para artigos de moda
Melhorar significativamente o
desempenho da loja (ponto de
venda) e dos restantes
intervenientes ao longo da cadeia
de valor (distribuidores e
produtores)

•

Aumento da competitividade das
empresas nacionais do setor do
calçado
A utilização inteligente das reais
preferências dos clientes pelos
fabricantes irá traduzir-se numa
redução de custos (menos
stocks) e aumento de vendas
(melhor segmentação do
mercado)

INESC TEC

T +351 222 094 000

R DR. ROBERTO FRIAS

F +351 222 094 050

4200-465 PORTO

info@inesctec.pt

PORTUGAL

www.inesctec.pt

