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“Research is to see what everybody else has seen, 

and to think what nobody else has thought” 

Albert Szent-Gyorgyi   
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Projecto em Destaque 
O projecto REFLECT visa o desenvolvimento, validação e avaliação de um 

novo paradigma de compilação e síntese de hardware baseado em especifica-

ções orientadas por Aspect-Oriented Programming (Aspects). Estes Aspects são 

usados na especificação de informação em todas as fases do desenvolvimento de 

soluções de desenho de sistemas baseadas em FPGAs, em especial nos siste-

mas heterogéneos e multi-core. A investigação e desenvolvimento realizadas no 

âmbito deste projeto centram-se em várias áreas de investigação, nomeadamen-

te: especificações baseadas em Aspects; compilação de hardware e ainda 

padrões de desenho de software e hardware.  

 

O fluxo de desenho do projeto REFLECT tem como ponto de partida uma especificação composta por duas 

componentes, nomeadamente, uma especificação de requisitos funcionais (numa linguagem de programação 

de alto-nível como seja C ou MATLAB), seguida de uma especificação auxiliar com Aspects em que são defi-

nidos os requisitos não-funcionais da solução de desenho pretendida.  

 

Conforme ilustrada na figura, uma primeira fase do fluxo inclui a partição da especificação funcional em duas 

componentes, respetivamente de software e hardware. A componente de software é mapeada para instru-

ções de um processador dito convencional (e.g., um processador da família x86) para o qual se utiliza um 

compilador nativo daquela arquitetura. A componente a ser mapeada para hardware é sujeita a uma série de 

transformações de forma a que o seu mapeamento para uma linguagem de especificação de hardware 

(Hardware Description Language - HDL) seja o mais eficiente possível. Neste mapeamento para hardware, os 

Aspects desempenham um papel fundamental pois permitem ao utilizador controlar vários aspetos do mapea-

mento como seja a partição de dados 

pelas várias memórias de um sistema 

multi-core; alocação de funções especí-

ficas do programa para aceleradores 

em hardware, ou ainda a utilização de 

tipos de representação numérica (não 

standards) que exploram conhecimento 

específico da aplicação. De forma a 

promover a reutilização de desenhos 

em hardware/software, o fluxo de dese-

nho inclui a possibilidade de reutilização 

de Aspects na forma de padrões de 

mapeamento (Design Patterns) bem 

como na definição da sequência de 

exploração de desenhos (Design-Space 

Exploration - DSE). 
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Projecto em Destaque 
O consórcio REFLECT encontra-se na fase final de avaliação da eficiência do desenho de fluxo desen-

volvido usando para tal aplicações de processamento de áudio/vídeo e sistemas aviónicos de tempo 

real. A figura em anexo inclui uma mostra de resultados (para funções chave destas aplicações) de 

performance e recursos hardware para vários desenhos de hardware e software usando um core 

PowerPC embebido numa FPGA Virtex-5. Estes desenhos (num total de 25) foram gerados automati-

camente usando estratégias de compilação e síntese definida por um conjunto de Aspects que incluí-

ram transformações de código de alto nível, partição de dados e otimizações de formatos numéricos de 

vírgula fixa, apresentando vantagem de performance substanciais sobre versões hardware/software 

base.  

 

A experiência com este fluxo de desenho 

baseado em Aspects, mostra que é possível 

baixar a barreira de adoção das técnicas de 

reconfiguração em domínios como sejam 

sistemas aviónicos e áudio/vídeo, permitin-

do a portabilidade de aplicações nestes 

domínios para novas arquiteturas de siste-

ma. Do ponto de vista dos utilizadores, a 

combinação concertada das técnicas de 

Aspects no contexto de compilação e sínte-

se de hardware permitirão uma melhoria 

substancial da produtividade acelerando os 

ciclos de desenvolvimento. Tendo como 

base uma formalização em Aspects, o fluxo 

de desenho desenvolvido neste projeto 

promove também a validação e certificação 

do desenho de software e hardware que de 

outra forma seriam humanamente impossí-

veis de atingir. 

Duração: 36 meses 

Início: 1 de Janeiro 2010 

Custo Total: € 3,703,577.00 

Contribuição da EC: € 2,719,999.00 

N E W S - I D   

Coordenador do Projeto 
Zlatko Petrov 
Honeywell International 
zlatko.petrov@honeywell.com  
   
 

Coordenadores Científicos do Projeto 
Pedro C. Diniz 
INESC-ID 
pedro@esda.inesc-id.pt 
  
João M.P. Cardoso 
FEUP  
jmpc@acm.org    

mailto:zlatko.petrov@honeywell.com
mailto:pedro@esda.inesc-id.pt
mailto:jmpc@acm.org
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Conhecer Melhor 
João Madeiras Pereira 
 

João Madeiras Pereira é Profes-

sor Associado do Departamento 

de Engenharia  Informática do 

Instituto Superior Técnico da 

Universidade Técnica de Lisboa 

(IST/UTL) onde leciona diversas 

disciplinas na área da Visualiza-

ção e Computação Gráfica. Pos-

sui os graus de Doutor, Mestre e 

Licenciado em Engenharia Eletro-

técnica e de Computadores do 

IST/UTL. É responsável pela 

linha de investigação Visualiza-

ção e Simulação no Grupo Visua-

lização e Interfaces Multimodais 

Inteligentes (VIMMI) do INESC-

ID. Os seus principais campos de 

Investigação e Desenvolvimento 

são: Real-Time Rendering, Pro-

gramação 3D para Simulação e 

Jogos, Ambientes Virtuais Distri-

buídos, Realidade Aumentada e 

Computação Gráfica Paralela. 

Ganhou diversos prémios científi-

cos, nomeadamente, o 2º lugar 

no concurso internacional “1994 

MasParChallenge Contest’’ e os 

1º prémios nacionais ‘‘Best Gra-

phic Interactive Demonstrator’’, 

com o apoio da Fujitsu-Siemens, 

em 2002 e 2004, respetivamente 

com os trabalhos ‘‘Lost Ages—A 

Massive Role Playing Game’’ e  

‘‘Peace and War Games: Large 

Scale Simulation Over the Inter-

net”. Tem estado envolvido na 

participação e coordenação pelo 

INESC-ID de diversos Projetos 

Europeus (RESOLV, RTP11.13 

EUCLID, MAXIMUS, TARGET, 

GALA) e nacionais. Foi também 

avaliador, pela CE, de propostas 

de projetos FET em 2009. João 

Madeiras Pereira é autor ou co-

autor de mais de 100 artigos cien-

tíficos apresentados em eventos 

nacionais e internacionais e perió-

dicos. O professor João Pereira é 

membro da Associação Eurogra-

phics e do EuroVR.  

 

Grupo de investigação no INESC-

ID: 

VIMMI – Visualização e Interfaces 

Multimodais Inteligentes 

 

Área(s) de investigação:  

- Visualização em Ambientes Vir-

tuais 3D  

- Jogos Sérios 

 

Problemas principais focados pela 

sua área de investigação:  

1) Síntese Interativa de Imagens 

Realistas em Tempo-Real a partir 

de Modelos de Cena muito com-

plexos; 

2) Como usar a tecnologia Jogos 

de Computador em aplicações que 

promovam processos de aprendi-

zagem ou em simuladores. 

 

Acontecimentos na sua carreira 

científica que lhe dá mais prazer 

de recordar:   

Trabalho Final de Curso da minha 

graduação em Engenharia; as 

minhas provas de Pós-Graduação 

(Mestrado e Doutoramento); o 

segundo lugar conquistado num 

c o n c u r s o  c i e n t í f i c o 

“MasParChallenge Contest” pro-

movido pela Universidade de Lille 

e American Express, no âmbito 

do meu doutoramento, e a apre-

sentação do meu primeiro artigo 

Internacional num Workshop do 

Eurographics no INRIA de Sophia

-Antilopes. 

 

Um ou dois artigos científicos que 

de alguma forma serviram de 

referência na sua carreira de 

investigador: 

Um artigo de 1994 de Steven 

Molnar, atualmente na NVIDIA, e 

que foi inspirador para a minha 

tese de Doutoramento: Molnar, 

S., M. Cox, D. Ellsworth, and H. 

Fuchs. "A Sorting Classification of 

Parallel Rendering," publicado na 

revista IEEE Computer Graphics 

and Applications. 

 

Contribuição científica mais 

recente que queira destacar:  

O artigo publicado no Journal of 

Real-Time Image Processing da 

Springer, Março 2012, “3D 

modelling of laser scanned and 

photogrammetric data for digital 

documentation: the Mosteiro da 

Batalha case study” e que é um 

dos resultados científicos no 

âmbito do projeto da FCT, VIZIR. 

 

 

N E W S - I D   
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Conhecer Melhor 
Projetos mais recentes em que 

tem estado envolvido:  

Projeto da FCT, CLEANDRIVE, 

do qual resultou a realização de 

um simulador de Condução 

Ecológico; 

Projeto da FCT, VIZIR, Visuali-

zação e Navegação Interativa 

num ambiente virtual 3D basea-

do num modelo de nuvem de 

pontos de grande densidade 

resultante da digitalização pela 

tecnologia Laser Range Finder 

de uma parte do Mosteiro da 

Batalha; 

Projeto Europeu IP do 7º FP, 

TARGET, cujo objetivo é a 

construção de uma plataforma 

de software para aquisição 

rápida de competências em 

ambientes organizacionais. 

Envolve a realização de um 

Jogo Sério no qual a compo-

nente de Diálogo com os Agen-

tes desempenha um papel rele-

vante. 

 

Conselho que daria a um estu-

dante a iniciar o doutoramento:  

Seguir um plano de trabalhos 

definido pelo doutorando e pelo 

seu orientador e estabelecer um 

horário de trabalho para as 

atividades de doutoramento. 

 

Aspetos que dificultam as ativi-

dades científicas:  

Penso que o subfinanciamento, 

nas diversas vertentes, bolsas e  

infraestruturas, continua a con-

dicionar fortemente a I&D em 

Portugal. Continua-se a falar de 

uma investigação de excelên-

cia, de uma ciência altamente 

competitiva mas os financia-

mentos estruturais dos Labora-

tórios científicos são escassos. 

Acresce que as universidades 

portuguesas têm vivido ao lon-

go destes últimos anos uma 

situação de redução constante 

no seu financiamento. Arrisca-

mo-nos a que se comece a 

cortar na investigação, no 

fomento do empreendedorismo 

e até na própria qualidade do 

ensino. Como corolário, as res-

trições ao funcionamento finan-

ceiro das Universidades impos-

tas pelo Ministério das Finanças 

estão a paralisar a investigação 

e a própria captação de receitas 

próprias de projetos e estudos. 

 

Se pudesse mudar algo na 

atividade diária de investigação 

o que mudaria? Criação de um 

espaço de convívio e de lazer. 

 

Se pudesse mudar algo na 

atividade diária de ensino uni-

versitário o que mudaria?  

Melhoramento das infraestrutu-

ras 

 

Hobbies:  

Triatlo 

Aeromodelismo 

 

 

“Uma Escolha” 

Um filme: “Blade Runner” de 

Ridley Scott. 

Um livro: Retalhos da Vida de 

um Médico de Fernando Namo-

ra. 

Um artigo científico: O livro 

“Grand Design” dos físicos  

Stephen Hawking e Leonard 

Mlodinow (2010) pelo modo 

como é apresentada e descrita 

a génese do Universo. 

Um resultado científico: Des-

coberta da vacina e o seu papel 

na imunização preventiva de 

doenças como varíola, tétano, 

difteria, sarampo, poliomielite, 

febre amarela e hepatite B. 

Um resultado científico que 

gostaria que se tornasse rea-

lidade: Descoberta das causas 

e da cura para o processo do 

cancro. 

Um investigador/cientista: 

Stephen Hawking. 

Uma aplicação software:  

Motores de busca (Google, 

Yahoo, etc.) numa perspetiva 

de disseminação do conheci-

mento 

Um site Web: 

http://www.ted.com/ 

 

 

N E W S - I D   

http://www.ted.com/
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Quem é Quem 

Martijn Kuipers  
 
Biografia: 

Berend Willem Martijn Kuipers, 

conhecido entre os amigos por 

Martijn, nasceu em Wormerveer 

na Holanda, em 28 de Outubro 

de 1972. Estudou em Rijswijk e 

Delft (Holanda) onde obteve o 

B.Sc. in Electrical Engineering 

and Informatics  em 1996, e  o 

M.Sc. in Electrical Engineering 

em 1999. Concluiu o Ph.D. in 

Electrical Engineering na Aal-

borg Universitet na Dinamarca 

em 2005. Em Portugal, traba-

lhou no Instituto de Telecomuni-

cações em Lisboa, de 2006 a 

2009, onde participou em vários 

projetos nacionais e Europeus, 

virados para a área de modela-

ção do canal rádio e tecnologias 

MIMO. Em 2009 veio para o 

INESC-ID onde integrou o grupo 

de Redes de Comunicações e 

Mobilidade como investigador 

contratado. Atualmente traba-

lha em WSN, onde investiga a 

integração dos sensores nas 

redes existentes. 

Fora do trabalho a sua principal 

ocupação é ser pai do Henri-

que (2006) e do Guilherme 

(2008). 

  

Qual é a sua área de investiga-

ção? 

A minha área atual de investi-

gação é realizar a visão da IoT. 

Nesta visão a rede de sensores 

sem fios deixa de existir como 

uma rede fechada, mas em que 

os nós se integram na Internet. 

O INESC-ID tem estado a 

desenvolver novas plataformas 

de hardware e software para 

suportar esta visão. 

Sou membro do IoT Expert 

Group de União Europeia que 

está a definir a estratégia do 

IoT para a Europa. 

  

Consegue definir o principal 

objetivo do seu trabalho de 

investigação? 

Realizar a integração de senso-

res na Internet para realizar a 

visão da IoT. Os laboratórios 

associados também têm um 

papel importante em levar 

novas técnicas / tecnologias 

para o ensino universitário que 

pode ser realizado através da 

supervisão de trabalhos de 

licenciatura e tese de mestrado. 

  

Como foi a sua integração no 

g r u p o  d e  i n v e s t i g a ç ã o 

"Communication Networks and 

Mobility"? 

Foi muito boa. A área do grupo 

é muito diversificada e sinto que 

consigo dar um valor adicional 

ao grupo, e ao mesmo tempo 

aprender com os meus colegas. 

  

Como tem sido a experiência de 

trabalhar no INESC-ID? Em que 

sentido beneficiou a sua carrei-

ra? 

O trabalho dentro do INESC-ID 

permite aplicar a minha expe-

riência em diferentes e novas 

áreas. Permite atualizar-me 

junto das minhas raízes, ou seja 

trabalhar na integração de novo 

hardware e software. 

  

Quais são os seus planos futu-

ros? 

É sempre difícil prever o futuro, 

mas estou muito contente com a 

área de trabalho que estou a 

seguir no INESC-ID. Gostaria de 

ficar mais integrado na vertente 

da educação e voltar a ensinar 

tal como fiz quando estive na 

Dinamarca. A nível pessoal o 

meu futuro é com a minha famí-

lia. 

N E W S - I D   
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6 – 10 Março 2012 

André Pereira e Samuel Mascarenhas—GAIPS 

Lirec @ Cebit Lab 

O INESC-ID esteve mais uma vez representado pelo 

Grupo GAIPS  com a participação do projeto LIREC na 

Feira Internacional de Tecnologia da Informação, 

Telecomunicações, Software e Serviços - Cebit, em 

Hannover. 

Trata-se da maior exposição comercial do mundo no 

domínio dos serviços de telecomunicações digitais e TI. 

A feira serve como plataforma de divulgação de 

inovações e produtos neste campo. Tem também o 

intuito de aproximar potenciais compradores e 

fornecedores a nível internacional. 

  

Decorreu de 1 a 29 de Março o Concurso de 2012 para Projetos de Investigação Científica e 

Desenvolvimento Tecnológico, promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.  

O INESC-ID participou nesta call na área das Ciências Exatas e da Engenharia, em cerca de 90 

candidaturas  
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Vai Acontecer 
           

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

No âmbito do projeto GaLA e na recente colaboração entre o grupo 
VIMMI e o grupo de Sistemas de informação surgiu a oportunidade de 
usar jogos para ensinar processos de negócio. A primeira experiência 
vai decorrer já no dia 19 de Abril no  IST do Tagus Park.  
Mais informações sobre este assunto podem ser encontradas nos links 
em baixo. 
 
http://www.computerworld.com.pt/2012/04/09/ist-joga-a-ensinar-processos-de-negocio 
 
http://www.cienciapt.net/pt/index.php?option=com_content&task=view&id=106130&Itemid=344 
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 Bolsa de Investigação para Licenciado (BI-L) 
 Projeto NetDyn: Understanding real large networks, from structure to dynamics  
 Contacto: Alexandre Paulo Lourenço Francisco - aplf@inesc-id. 

Data limite da candidatura: 27 de Abril de 2012 
 

 Bolsa de Investigação (BI-L) 
 Projeto NEUROCLINOMICS - Understanding NEUROdegenerative diseases through 

CLINical and OMICS data integration 
 Contacto: Sara Alexandra Cordeiro Madeira - smadeira@kdbio.inesc-id.pt 
 Data limite da candidatura: 27 de Abril de 2012 
 

 Bolsa de Doutoramento para Investigação 
Projeto de hardware, Ferramentas para processadores reconfiguráveis, Desenvolvimento de 
software embebido, Software/Hardware co-design 

 Contacto: Fernando Manuel Duarte Gonçalves - ts@inesc-id.pt 
 Data limite da candidatura: 30 de Junho de 2012 

 

 

 

 

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

Concursos em aberto 
  2012 BBVA Fundation Frontiers of Knowledge Awards 

 http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/ing/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp 
 

 FCT - Investigadores Pos-Doc 
 https://if.fct.pt/ 
 

 Call for Individual Doctoral Fellowships 2012—FCT 
 https://concursos.fct.mctes.pt/bolsas/ 
 

 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 

 
 
 
 
 
 

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

mailto:aplf@inesc-id.pt
mailto:smadeira@kdbio.inesc-id.pt
mailto:jts@inesc-id.pt
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Esta publicação é o resultado da contribuição de todos. 

Reservamos este espaço para si. 

Está convidado a participar na edição do próximo trimestre. 

 

 

Espaço livre 
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Contamos com as vossas sugestões, as 

quais deverão ser enviadas para os endere-

ços de email da equipa editorial. 

 

 

É com o maior prazer que apresentamos 

mais uma newsletter do INESC-ID. 

Para esta edição abordamos o projeto 

Reflect, um projeto financiado pelo FP7 e 

coordenado no INESC-ID pelo Prof. Pedro 

Diniz. Entrevistámos o Prof. João Madeiras 

Pereira e um dos nossos jovens investigado-

res cont ratados Mart i jn  Kuipers. 

Este é um trabalho conjunto, elaborado a par-

tir das atividades que decorrem a nível institu-

cional, mas também com os contributos de 

todos os que colaboraram nesta edição. 

Agradecemos a todos os contributos envia-

dos. 

Editorial 

Para quem gosta de estar a par das notícias em 

tempo real, para além da webpage www.inesc-id.pt, 

pode 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 

http://www.inesc-id.pt
mailto:aurelia@inesc-id.pt
mailto:ines@sat.inesc-id.pt

