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   GANHAR EXPERIÊNCIA * Alunos exploram e testam ideias de projectos europeus na 
área das comunicações e sistemas de informação * Ligação ao mercado de trabalho é 
objectivo do INESC Porto 
 
   De olhos colados no ecrã 
e com a mão a saltar 
nervosamente entre o rato e 
o teclado, Ricardo Duarte 
preparava-se para mostrar 
o resultado de um trabalho 
"muito à frente". O esforço 
durou seis meses e estava 
a poucas semanas de ser 
avaliado, juntamente com 
mais dois colegas. Quando 
o "dia D" chegasse, tudo 
teria de funcionar na 
perfeição e a sala de 
apresentação do projecto 
"futurístico" render-se a um 
novo ambiente. Quem entre 
no espaço, munido de um PDA (agenda electrónica portátil),é automaticamente reconhecido e o 
"show" tecnológico começa.  

Finalistas de Engenharia preparam-se para apresentar projecto 
“futurístico”, realizado durante o estágio feito no INESC Porto 

   O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESC Porto) recebe, todos 
os anos, dezenas de estagiários que exploram e testam projectos de nível europeu. O objectivo 
é possibilitar a aproximação dos estudantes ao mercado de trabalho, permitindo um contacto 
com o dia-a-dia laboral e a valorização dos currículos dos alunos.  
   Actualmente, o instituto, associado à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP), conta com 87 estagiários, a maioria finalistas de licenciaturas de engenharia, mas 
também jovens que estão a terminar cursos técnico-profissionais.  
   Ricardo Duarte, Filipe Abrantes e António Madureira desenvolveram um projecto de tecnologia 
sem fios. Do seu sucesso depende o "canudo" em Engenharia Electrónica. Com um computador, 
dois PDA e uma câmara de filmar, os jovens querem mostrar algo muito parecido com o que já 
se faz actualmente nas casas inteligentes.  
   "Quando alguém entra na sala com um PDA, a câmara detecta-o e a sua imagem aparece no 
projector. O PDA identifica o seu estilo de música preferido e começa, imediatamente, a dar, por 
exemplo, rock”, explica Ricardo. Esta é apenas uma pequena amostra do que, dentro em breve, 
pode vir a ser um hábito quotidiano. E não é necessário ter um PDA, acrescenta Filipe: “pode ser 
com aqueles “chips” que se introduzem sob a pele”. 
   A utilização e adaptação às tecnologias mais recentes e a responsabilidade de conceber um 
projecto com princípio, meio e fim são, para o director do INESC, Pimenta Alves, princípios 
fundamentais para quem se prepara para arranjar um emprego. “Acima de tudo, dá-lhes 
confiança. Quando conseguem acabar um projecto com sucesso ficam diferentes, é uma 



alteração significativa”, refere o responsável, realçando a vertente realística do trabalho. “Em vez 
de ser a fingir, trabalham com projectos reais, com empresas europeias envolvidas”, acrescenta. 
   E o envolvimento dos estagiários nos projectos é tal que alguns acabam, mesmo, por ficar a 
trabalhar no Instituto mais tempo do que o suposto. “Estão muito dentro do assunto e queremo-
los aqui para acabarem os projectos”, sublinha Pimenta Alves. 
 
Números  
 
87 
estagiários  → preparam-se para enfrentar o mercado de trabalho desenvolvendo projectos de nível europeu, 
no INESC Porto. Ao longo dos últimos anos, o número de estagiários não parou de aumentar. Em 2003, o Instituto 
acolheu 76 alunos, dos quais são 66 finalistas dos cursos de engenharia da FEUP e os restantes estudantes de 
escolas técnico-profissionais. 
 
5 
especialidades → Os estagiários desenvolvem projectos nas áreas das telecomunicações, sistemas de 
informação, produção, electrónicos e de energia.  
 
250  
pessoas  → trabalham no INESC, entre os quais investigadores, pessoal de apoio técnico e administrativo, 
bolseiros e estagiários. 
 
 
Áreas de intervenção do INESC Porto 
 
Telecomunicações e Multimédia 
O INESC Porto actua em áreas-chave das modernas redes e serviços de comunicações, tais como a arquitectura de 
redes, serviços de telecomunicações, processamento de sinal e imagem, microelectrónica, TV digital e multimédia. 
 
Sistemas de Energia 
As áreas de regulação de mercados de electricidade, gestão técnica e económica de sistemas de distribuição são 
outras das actividades promovidas pelo INESC Porto. Para além disso, o Instituto desenvolve também a utilização 
de avançadas tecnologias de informação no planeamento energético regional. 
 
Engenharia de Sistemas de Produção 
O alvo desta área de intervenção são as pequenas e médias empresas. O Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores do Porto promove junto daquelas entidades a utilização de soluções inovadoras baseadas em 
sistemas de informação, comunicações e electrónica. 
 
Sistemas de Informação e Comunicação 
Neste âmbito, o INESC Porto centraliza a sua acção na aplicação e adaptação dos grandes sistemas de informação 
a sectores de menor dimensão, como os das autarquias, indústria, comércio, saúde, telecomunicações e 
administração regional e central. 
 
Optoelectrónica e Sistemas Electrónicos 
Esta unidade centra-se, sobretudo, na esfera das fontes ópticas, nomeadamente comunicações ópticas e 
microfabricação. Tais operações vêm facilitar a execução de vários projectos e o desenvolvimento de inúmeros tipos 
de sistemas electrónicos. 
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