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Projecto em Destaque 
Manutenção Automáti-
ca de Software: INESC-
ID Lisboa na vanguar-
da 
 

O INESC-ID Lisboa é um dos 
parceiros do projeto FastFix, um 
projeto de investigação que visa 
desenhar, implementar e avaliar 
uma plataforma para apoiar a 
manutenção automática de soft-
ware. 
 
Na indústria do software, a 
manutenção do software corres-
ponde a uma percentagem cres-
cente dos custos totais e repre-
senta atualmente milhares de 
milhões de euros em custos 
adicionais para as empresas que 
desenvolvem software. 
 
Apesar da relevância da manu-
tenção para esta indústria, as 
soluções atualmente disponíveis 
ainda são frequentemente inci-
pientes. Para os utilizadores, os 
erros das aplicações resultam 
em receber mensagens de erro 
em obscura linguagem técnica, 
ser solicitado a enviar relatórios 
de erro que podem revelar infor-
mação privada, ter de interagir 
telefonicamente ou por email 
com os serviços de manutenção, 
ou pior de tudo limitar-se a ver o 
computador bloquear ou desligar
-se. Para as equipas de manu-
tenção, atualmente a interação 
com os utilizadores é igualmente 
algo limitada: os relatórios de 
erro que recebem são poucos, 
limitados ao estado da aplicação 
no momento final do erro e fre-
quentemente incompletos e/ou 
incorretos. 
 

O projeto FastFix está a criar 
uma plataforma de manutenção 
de software que dá apoio à exe-
cução de programas, registo de 
erros, envio dos erros com segu-
rança e fidelidade para a equipa 
de manutenção e iniciação de 
medidas corretivas. 
 
O projeto FastFix aborda diferen-
tes aspetos que estão ainda hoje 
em aberto no apoio às equipas 
de manutenção, como sejam: a 
repetição com exatidão de erros 
que acontecem em instalações 
de clientes (replicação determi-
nística), a deteção de padrões de 
erro que se repetem com fre-
quência, a análise da relação 
entre as intenções dos utilizado-
res e a utilização que fazem dos 
programas, e ainda a correção 
automática de alguns tipos de 
erros. 
 
Os avanços proporcionados pelo 
projeto FastFix contribuirão para 
a redução de custo de manuten-
ção de software de várias for-
mas: 
- Os relatórios de erro serão mais 
informativos e precisos para a 
equipa de manutenção e mais 
eficientes e privados para os 
utilizadores. Em particular, as 
equipas de manutenção deixarão 
de ter de se basear nas descri-
ções de erros feitas por utilizado-
res que são conhecidas por 
serem pouco fiáveis. 
- A plataforma FastFix irá monito-
rizar automaticamente as aplica-
ções e evitar automaticamente 
que comportamentos causadores 
de erro previamente observados 
sejam repetidos pelos utilizado-
res. 
- Uma equipa de manutenção 
que use o FastFix terá acesso a 

conjuntos de erros agrupados 
pelo critério de partilharem uma 
causa comum provável. É extre-
mamente útil dispor de vários 
erros semelhantes para investigar 
a correção de um programa. 
 
No âmbito do FastFix, uma equipa 
do Grupo de Sistemas Distribuí-
dos do INESC-ID Lisboa desen-
volve atualmente uma solução 
inovadora que permite que um 
erro observado por um (ou mais) 
utilizadores seja fielmente repro-
duzido pela equipa de manuten-
ção da aplicação informática, sem 
que isso envolva custos para os 
utilizadores quer em termos do 
desempenho do dispositivo com-
putacional quer em termos da 
privacidade da informação pes-
soal. 
 
Informação sobre o FastFix: 
O projeto (www.fastfixproject.eu), 
é financiado pela Comissão Euro-
peia, no âmbito do programa FP7, 
tendo sido investida a quantia de 
3,48 milhões de euros.  
O Consórcio deste projeto é com-
posto por: INESC-ID, nomeada-
mente o seu grupo de Sistemas 
Distribuídos (www.gsd.inesc-
id.pt); a universidade de Munique 
TUM (www1.in.tum.de/static/
lehrstuhl); instituto irlandês para a 
engenharia de software LERO 
(www.lero.ie) e três parceiros 
industriais, TXT (de Milão, Itália; 
www.txtgroup.com), S2 e ProDe-
velop (ambas de Valência, Espa-
nha; www.s2grupo.es e 
www.prodevelop.es). 

N E W S - I D   
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Conhecer Melhor 
António Rito da Silva 

 
Licenciado em Matemática Aplica-
da pela Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Mestre em 
Matemática Aplicada pelo IST e 
Doutorado em Engenharia Informá-
tica e de Computadores também 
pelo IST, é investigador no INESC 
desde 1987. Publicou mais de 60 
artigos em revistas e conferências 
nas áreas de engenharia de softwa-
re, sistemas de informação e enge-

nharia organizacional.  

 

É Professor Associado do Departa-
mento de Engenharia Informática 
do IST, leccionando disciplinas da 
área de Engenharia de Software. 
Passou um ano de licença Sabática 
com o Grupo de Business Process 
Management da Queensland Uni-

versity of Technology. 

 

Foi responsável do Centro de Infor-
mática do IST e iniciou o projeto 

Fénix. 

 

Página web pessoal:  

http://web.ist.utl.pt/rito.silva/ 

 

Grupo de investigação no INESC-

ID: 

Grupo de Engenharia de Software 

 

Área(s) de investigação:  

Social software engineering 

 

Problemas principais focados pela 

sua área de investigação:  

Como devem ser desenhados os 
sistemas de software de modo a 
garantir o cumprimento de um 
conjunto de regras, mas que, simul-
taneamente, não impeçam os utili-
zadores de interferir quando neces-

sário. 

 

Acontecimentos na sua carreira 
científica que lhe dá mais prazer de 

recordar:  

Há dias, a notícia de um artigo de 
um aluno de doutoramento aceite 

na conferência de topo em enge-
nharia de software. Mas com a 
perspectiva do tempo, os alunos de 
doutoramento e mestrado com 
quem trabalhei. De igual forma as 
pessoas com quem trabalhei no 

projecto Fénix, muitos deles alunos. 

 

Um ou dois artigos científicos que 
de alguma forma serviram de refe-
rência na sua carreira de investiga-

dor:  

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph 
E. Johnson, John M. Vlissides: 
Design Patterns: Abstraction and 
Reuse of Object-Oriented Design. 

ECOOP 1993: 406-431 

 

Contribuição científica mais recente 

que queira destacar:  

Processpedia, um modelo para a 
colaboração entre os diferentes 
intervenientes nos processos de 
negócio das organizações, que 
desenvolvi durante a minha sabáti-
ca na Austrália, e que continuo a 
explorar em projetos com alunos de 

doutoramento e mestrado. 

 

Projetos mais recentes em que tem 

estado envolvido:  

Estou a colaborar com uma empre-
sa do Taguspark na construção de 
um protótipo de software para 
ajudar produtores na long tail a 
conceber produtos com maior valor 
acrescentado. A iniciar um projeto 
para uma edição social do Livro do 
Desassossego de Fernando Pes-

soa. 

 

Conselho que daria a um estudante 

a iniciar o doutoramento:  

É uma corrida de fundo, logo 
pequenos objetivos. Escrever, pois 

escrever ajuda a clarificar as ideias. 

 

Aspetos que dificultam as ativida-

des científicas:  

Neste momento gostaria de poder 
ter um espaço para os meus alunos 

junto a mim no Taguspark. 

 

Se pudesse mudar algo na ativida-

de diária de investigação o que 

mudaria?  

Maior envolvimento com empresas 
de software, de forma a ser motiva-

do por necessidades concretas.  

 

Se pudesse mudar algo na ativida-
de diária de ensino universitário o 

que mudaria?  

Os alunos lerem a matéria antes 
das aulas teóricas para estas 

serem menos expositivas. 

 

Hobbies:  

Ler, escrever e nadar. 

 

Um filme:  

Amarcord de Federico Fellini 

 

Um livro recente:  

A Distant Mirror: The Calamitous 

14th Century de Barbara Tuchman 

 

Um artigo científico:  

Go to statement considered harm-

ful. Edsger W. Dijkstra, 1968 

 

Um resultado científico:  

A imprensa de Guntenberg 

 

Um resultado científico que gostaria 

que se tornasse realidade:  

Todos os resultados que possam 
ser utilizados na construção de 
ferramentas que nos permitam 
participar na decisão, e identifica-
ção, de como é gasto cada euro 

dos nossos impostos. 

 

Um investigador/cientista:  

Charles Darwin 

 

Uma aplicação software:  

Facebook 

 

Um site Web:  

http://avaaz.org 

 

N E W S - I D   
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Quem é Quem 
Hector Pettenghi 
 
Biografia: 

Hector Pettenghi nasceu em 
Cadiz (Espanha), em 29 de 

Janeiro de 1978.  

Estudou em Espanha, onde 
se licenciou em 2002. Con-
cluiu o doutoramento em 
2009 em Física Eletrónica 
pela Universidade de Sevilha 

(US), onde deu aulas. 

Exerceu atividade de investi-
gação de 2003 até o 2009 no 
Instituto de Microelectróni-
ca  Sevilla (IMSE/CNM) no 

grupo de nanotecnologia.  

É contratado pelo INESC-ID 
em Outubro de 2009, onde é 
investigador no grupo SIPs 

(Signal Processing Systems). 

Os seus principais hobbies 
são o desporto ao ar livre, 
caminhadas e viagens de 

aventura.  

Adora Portugal, especialmen-
te a sua natureza, gentes e 

gastronomia.  

Gosta muito de musica, espe-
cialmente dos U2, Coldplay 

e… do fado. 

 

Qual é a sua área de investi-

gação? 

A minha área atual de investi-
gação é o processamento de 
sinal, no ramo do "residue 
number systems" (RNS). 
Outras linhas de conhecimen-
to foram desenvolvidas na 
minha etapa em Sevilha, 
dentro das quais está o dese-

nho de portas umbrais usan-
do tecnologias não conven-
cionais como são as 
"Resonant Tunneling Devi-

ces" (RTDs). 

 

Consegue definir o principal 
objetivo do seu trabalho de 

investigação? 

Um dos muitos objetivos a 
alcançar é atualmente a 
melhoria dos sistemas com-
pletos RNS que usam módu-
los não convencionais e con-
seguir uma metodologia de 

desenho geral para eles.  

  

Como foi a sua integração no 

grupo de investigação SIPS? 

Foi muito boa. É um grupo 
excelente e trabalhador com 
o qual me sinto muito confor-
tável e apoiado, especialmen-
te pelo professor Leonel Sou-

sa. 

 

Como tem sido a experiência 
de trabalhar no INESC-ID? 
Em que sentido beneficiou a 

sua carreira? 

A experiência com o INESC-
ID está a ser (e espero que 
por muitos anos) muito produ-
tiva. Está a beneficiar a minha 
especialização noutras áreas 
de conhecimento. Além disso, 
acho que o facto de ter a 
oportunidade de trabalhar 
fora do pais proporciona cres-
cimento não só a nível profis-
sional, mas também a nível 

pessoal. 

 

Quais são os seus planos 

futuros? 

No plano da investigação está 
a especialização na área que 
escolhi quando cheguei a 
Lisboa, mas gostaria também 
de aplicar os meus conheci-
mentos na área da nanotec-
nologia que desenvolvi na 
minha etapa em Espanha em 
sistemas de processamento 

de sinal digital.  

Além disso, os meus planos 
futuros estão sobretudo a 
docência na universidade, já 
que achei uma experiência 

muito reconfortante.   

A nível pessoal, gostaria de 
conhecer mais países e cultu-

ras. 

N E W S - I D   
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Aconteceu 

 

No dia 15 de Outubro realizou-se o 7º encontro anual do 

INESC-ID que teve lugar na Quinta de Catralvos em Azeitão. 

Este ano a instituição disponibilizou transporte até ao local. 

Para além de investigadores, bolseiros e administrativos, 

foram também convidados a participar e a intervir neste even-

to o Dr. Carlos Morais Pires, da Comissão Europeia e o Prof. 

João Salcedo, CEO da Multiwave Photonics. 

No período da tarde foram apresentadas as startups associa-

das ao INESC-ID. 

O encontro encerrou com a visita à adega da Quinta e com 

uma prova de vinhos. 

N E W S - I D   

Kick-Off meeting 

Como já vem sendo habitual, foram também entregues os prémios INESC-ID 

para 2011 nas categorias de melhor investigador sénior, melhor jovem 

investigador e melhor aluno de doutoramento, tendo sido atribuídos 

respetivamente ao Prof. Mário Serafim Nunes, Paolo Romano e José Germano. 
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Aconteceu 

 

Realizaram-se nos dias 23 a 29 de Novembro as eleições para a Direção e 

Presidência do Conselho Científico do INESC-ID para o biénio 2012-2013. 

Não tendo havido alteração, a Direção do INESC-ID é composta pelos 

Prof. Leonel Sousa (presidente) e pelos diretores Professores José Carlos 

Monteiro e Luís Rodrigues.  

 

N E W S - I D   

Eleições Direção e Conselho Científico 

Como presidente do Conselho Científico manteve-se também o Prof. João 

Miranda Lemos. 
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Aconteceu 

“Online you reveal more than you think” 

O evento Agenda Digital decorreu no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico, 

no passado dia 14 de Dezembro.  

Neste reunião foi possível contar com a presença de alguns membros da Comis-

são Europeia, do IST, da Universidade Nova de Lisboa, da UMIC entre outros. 

N E W S - I D   

Digital Agenda  
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Aconteceu 

O lanche de Natal decorreu no passado dia 20 de Dezembro, em simultâneo no 

Auditório do INESC, da Av. Duque d'Ávila e no Tagus Park. Todos os colabora-

dores da instituição foram convidados a estar presentes neste simbólico convívio. 

N E W S - I D   

Festa de Natal 
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E que mais?... 

N E W S - I D   

O Prof. Luís Miguel Silveira foi distinguido como IEEE Fellow, com a citação “for contributions to 
analysis and modeling of VLSI interconnects". 

A start-up SiliconGate ganha um Best Paper Award na conferência IP-SOC 2011. 

 Os jovens investigadores Tiago Guerreiro e Hugo Nicolau receberam o Best Student Paper Award na 
ACM ASSETS Conference, com o artigo "Blind People and Mobile Touch-based Text-Entry: 
Acknowledging the Need for Different Flavors". 

 

 Pedro Sequeira foi premiado com o Best Paper Award ACII 2011 - com o artigo “Emotion-Based Intrinsic 
Motivation for Reinforcement Learning Agents“. 

 O Prof. Rui Prada participou como Program Chair no ACE'2011 http://ace2011.org/. Esteve também 
envolvido na organização do EPIA'2011. http://epia2011.appia.pt 

 

  Em Dezembro, decorreu o Robotville Festival no London Science Museum. O INESC-ID esteve 
representado pelo Tiago Ribeiro do GAIPS com o Pleo Robotic Toy Dinosaur.  
http://www.sciencemuseum.org.uk/onlinestuff/robotville_video.aspx 

 O Prof. José Borbinha do Grupo de Sistemas de Informação, foi Program Chair na iPRES 2011 - 8th 
International Conference on Preservation of Digital Objects, que aconteceu em Novembro em 
Singapura. http://ipres2011.sg 

 

 Na 15th Portuguese Conference on Artificial Intelligence organizada em Outubro nesta cidade, a Profª 
Sofia Pinto teve uma participação como General Conference e Programme Co-Chair.  
http://epia2011.appia.pt 

 

 No 22° Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, a Prof. Ana Paiva do GAIPS, foi convidada 
para o 17° Workshop de Informática na Escola onde apresentou uma palestra com o tema “Tecnologias 
com Empatia: emoções em ambientes computacionais de aprendizagem” . 

Em Outubro decorreu no INESC-ID uma reunião do projeto TARGET organizada pelo Prof. João 
Madeiras Pereira. Tratou-se de uma reunião de estratégia com a presença da equipa de gestão 
do projeto.  

http://ace2011.org/)-
http://epia2011.appia.pt/
http://ipres2011.sg/ipres-2011-8th-international-conference-on-pr
http://ipres2011.sg/ipres-2011-8th-international-conference-on-pr
http://epia2011.appia.pt/
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E que mais?... 
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Equipa do TROC@S assina protocolo de cooperação para a realização de projeto piloto. 
A equipa do TROC@S celebra um protocolo de cooperação entre a Fundação Portugal Telecom 
(PT), a ASUS Portugal, o INESC-ID, e o CRTIC – Centro de Recursos para a Educação Especial de 
Setúbal. 
Este protocolo, visa a realização conjunta de um projeto piloto, direcionado para a aplicação da 
plataforma em várias Unidades de Ensino Estruturado, que permitirá a introdução de novas TIC nas 
salas de aula para apoio ao trabalho desenvolvido com crianças autistas. 
O apoio por parte das várias entidades vem reforçar a necessidade de uma ferramenta como o 
TROC@S, alavancando a preparação da ferramenta para uma distribuição mais alargada e 
garantindo a continuidade de excelência no desenvolvimento deste projeto. 
Os investigadores envolvidos pelo INESC-ID pertencem ao grupo VIMMI com a respetiva 
coordenação do Prof. Daniel Gonçalves. 
Saiba mais em: http://trocassoftware.wordpress.com/ 

Foram aprovados 14 novos projetos financiados pela FCT: 

 THREads - Framework para sistemas multi-tarefa com reconfiguração transparente de hardware (inv. 

resp. Pedro Tomás). 

 DReaMaCHine - Projeto de uma Arquitetura Reconfigurável de Muitos Núcleos para Computação de 

Elevado Desempenho (inv. resp. Mário Véstias). 

 MONOLITHIC - Auxiliar Auditivo Monolítico com MEMS (inv. resp. Edgar Albuquerque). 

 CerVANTES -   Ferramenta de Co-validação para sistemas embebidos (inv. resp. José Campos Costa). 

 Avoz - Modelos para o reconhecimento automático da fala de idosos (inv. resp. Thomas Pellegrini). 

 NetDyn - Análise de redes reais de grande dimensão, da estrutura à dinâmica (inv. resp.  Alexandre 

Francisco). 

 HEIDI - Heigh Dimensional Indexing ou como indexação de bilhão vectores (inv. resp.  Andreas Wichert). 

 Suspect - Tecnologias Seguras de Fala (inv. resp.  Isabel Trancoso). 

 Polaris - Algoritmos para a Hierarquia Polinomial (Inv. resp.  João Marques Silva). 

 CAMP - Análise Computacional de MicroARNs em Plantas (inv. resp. Paulo Fonseca). 

 specSTM - Memória Transacional por Software com Suporte a Especulação ao Nível da Tarefa (inv. resp. 

João Pedro Barreto). 

 Somer - Emparelhamento Semântico de Ontologias usando Recursos Externos (inv resp. Mário Silva). 

 POPSTAR - Acompanhamento, análise e Pesquisa de Opinião Pública e Sentimentos (inv resp. Mário 

Silva). 

 VOCE - Treino de Voz para Reduzir Stress (inv. resp. Hugo Meinedo). 

 
E 3 projetos novos europeus: 

 TIMBUS - Digital Preservation for Timeless Business Processes and Services (inv resp. José Borbinha). 

 DIRHA - Robust Distant-speech Interaction (inv resp. Albert Abad). 

 IMAGIC - Integrated Magnetic imAgery based on spIntronics Components (invs. resps. Jorge Fernandes/

Moisés Piedade). 
 

Do grupo L2F, a Prof. Isabel Trancoso foi eleita até 31 de Dezembro de 2014 membro 
do IEEE Fellow Reference Committee for the Signal Processing Society. 

http://trocassoftware.wordpress.com/
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Calendário de Conferências 

N E W S - I D   

           
    Pneumopath Meeting - 23 a 24 de Fevereiro 2012 - Profª Susana Vinga 

 QUATIC 2012 - 3 a 5 de Setembro 2012 - Prof. Alberto Silva e Prof. António Rito Silva 

Concursos em aberto 
          
    

 
 Vale Inovação—QREN 
Está aberta até 3 de Fevereiro a Call para Vale Inovação 
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-

candidaturas-no-16si2011?fromlist=1 

 
 Google Awards Program 
Para além de promover a interação e as parcerias entre a Google e as universidades, este 
programa tem também o objetivo de premiar a pesquisa académica que visa melhorar o acesso 
da informação. As candidaturas terminam a 15 de Abril próximo. 
http://research.google.com/university/relations/research_awards.html 

 
 Marie Curie Actions 
 - Marie Curie Integration Grants (CIG) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-

CIG 

 
- Industry Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-

IAPP 

 
 ERC Advanced Investigators Grant 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC -2012-

ADG_20120216 

 
 FCT 
Call para bolsas de Doutoramento 2012 
https://concursos.fct.mctes.pt/bolsas/ 

 
 FP7—7º Programa Quadro 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls 
 
 
 

 
 

 Mais informações disponíveis em www.inesc-id.pt, “Open Calls” 
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Bolsas  
          

    

 
 Doutoramentos em prospeção de texto, redes sociais e big data 

Data limite: 31 de Janeiro de 2012 

http://web.ist.utl.pt/mario.gaspar.silva/ 

 

 Bolsa de Investigação para Licenciados - Projecto SInteliGIS  

Data limite: 6 de Fevereiro de 2012  

 

 Bolsa de Investigação para Mestre - Projecto HEIDI 

Data limite: 7 de Fevereiro de 2012  

 

 Bolsa de Investigação para Mestre - Projecto Machinima 

Data limite: 13 de Fevereiro de 2012 

 

 Bolsa de Investigação para Mestre - Projecto SMARTIS 

Data limite: 14 de Fevereiro de 2012 

 

 Bolsa de Investigação - Projecto PROBCONTROL 

Data limite: 24 de Fevereiro de 2012 

 

 Bolsa de Investigação para Licenciados - Projecto 6DSpaces 

Data limite: 24 de Fevereiro de 2012  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais informações disponíveis em www.inesc-id.pt, “Open Positions” 



 14 

 

mas também com os contributos de todos os que 

colaboraram nesta edição. Agradecemos a todos 

os contributos enviados. 

Contamos com as vossas sugestões, as quais 

deverão ser enviadas para os endereços de 

email da equipa editorial. 

É com o maior prazer que apresentamos mais 

uma newsletter do INESC-ID. 

Desta vez, com a equipa editorial alargada: a 

Manuela Sado aceitou colaborar neste desafio, 

juntando-se à equipa na presente edição. 

Para esta edição abordamos o projeto FastFix, 

um projeto financiado pelo FP7 e coordenado no 

INESC-ID pelo Prof. João Garcia. Entrevistámos 

o Prof. Rito da Silva e um dos nossos jovens 

investigadores Hector Pettenghi. 

Entre as atividades que decorreram no final do 

ano passado, destacamos o nosso encontro 

anual, o qual decorreu na Quinta de Catralvos, 

bem como a organização da Agenda Digital, e, as 

recentes eleições para os órgãos sociais do 

INESC-ID. 

Este é um trabalho conjunto, elaborado a partir 

das atividades que decorrem a nível institucional, 

Editorial 

Para quem gosta de estar a par das notícias 

em tempo real, para além da webpage 

www.inesc-id.pt, podes encontrar o INESC-ID 

no Facebook, Twitter, ou YouTube. 

 

Ficamos a aguardar sugestões! 

Onde estamos 

Equipa Editorial 

Aurélia Constantino aurelia@inesc-id.pt 

Inês Lynce ines@sat.inesc-id.pt 

Manuela Sado manuela.sado@inesc-id.pt 

Esta edição foi escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico. 
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