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1. Introdução

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DOS MÉDIA NA U.PORTO

MEDIA INNOVATION LABS (MIL)

O documento que aqui se apresenta refere-se ao Estudo de Caracterização
dos Média na Universidade do Porto (UP), desenvolvido pelo Laboratório
para a Inovação em Média da UP (MIL-Media Innovation Labs) no segundo
semestre de 2015.
Este estudo procurou identificar e caracterizar os Média na UP centrando-se,
em particular, nos seus recursos físicos e humanos (ex. infraestruturas,
equipamentos, competências) e nas iniciativas desenvolvidas (ex. projetos,
formação, parcerias, eventos).
Este trabalho de mapeamento pretende ser um instrumento de apoio à
decisão e ação no contexto de definição do MIL. Tanto este documento como
a Base de Dados dos Recursos Média na UP, que o acompanha, recolhem
informação de caráter estático e que pretende ser ilustrativa da situação atual
dos Média na UP.
O documento encontra-se estruturado em mais 11 secções. Após as secções
introdutórias, relacionadas com o enquadramento do tema e a metodologia
seguida, o documento centra-se na caracterização dos Média na UP, onde
se destaca a sua trajetória histórica, a oferta formativa, a I+D e os serviços à
comunidade, bem como eventos e redes relacionados com o desenvolvimento
destas atividades. Nas secções finais do documento parte-se de uma breve
análise dos Média na Região Norte e na UP, bem como das barreiras existentes
ao desenvolvimento dos Média na UP, para identificar o papel ambicionado
para o MIL e algumas propostas de ação.
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Os Média têm atualmente, como em nenhuma época, uma ação ubíqua e
permanente no desenvolvimento da sociedade. A qualidade dos Média tem
sido desde há muito considerada um pré-requisito para a sustentabilidade
do sistema democrático, a riqueza cultural e a qualidade de vida. No entanto,
garantir a sua qualidade e função está hoje dependente da capacidade de
resposta a desafios disruptivos que têm vindo a afetar os Média, de forma
significativa a partir do início deste milénio. O desenvolvimento das tecnologias
de informação e das comunicações, a proliferação das plataformas móveis,
a digitalização da informação, a convergência digital, a mudança no comportamento dos utilizadores/consumidores, são apenas alguns destes desafios,
com impactos ao nível de toda a cadeia de valor dos Média e atividades de
suporte.
A Universidade é um elo fundamental no desenvolvimento da cadeia de valor
dos Média, sobretudo pelo seu papel na qualificação dos recursos humanos
e na produção de conhecimento científico e tecnológico com aplicação em
todas as fases da cadeia. A qualidade da resposta aos desafios dos Média está
portanto muito dependente da capacidade de adaptação da Universidade.
A adequação da oferta formativa, a criação de ambiente propício à experimentação, onde novas interligações entre disciplinas, atividades e organizações possam ser ensaiadas, bem como o trabalho em rede e uma maior da aproximação
ao contexto social e empresarial, são alguns dos elementos que se afiguram
como essenciais na estratégia da Universidade para os Média.
A Universidade do Porto dispõe de um conjunto amplo de programas de formação, cobrindo diversas áreas no âmbito dos Média e diferentes graus de
formação; conta com uma oferta formativa estruturada a partir da convergência
de competências nas áreas das Ciências Sociais, Engenharias e Artes, e que
envolve distintas faculdades; dispõe ainda de um conjunto amplo de Unidades
de I+D com importantes recursos tecnológicos onde, ao longo dos últimos
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anos, se tem desenvolvido I+D com impacto social e tecnológico. Estes são
ativos importantes que a UP dispõe e cujo potencial deverá ser valorizado
e exponenciado no desenvolvimento de uma nova estratégia para os Média.

Enquadramento
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Em torno do conceito de Média
Na literatura e nas estatísticas os Média são frequentemente associados a
uma grande variedade de designações, definições e atividades. A título de
exemplo desta diversidade refira-se as designações Atividades de Informação
e Comunicação (INE) e Média e Indústrias de Conteúdos (União Europeia,
OCDE). Esta diversidade reflete, em parte, a complexidade associada a um
setor em transformação, em muito ditada pelo desenvolvimento das redes
de comunicação (ex. Internet) e pela digitalização de conteúdos.
No contexto deste trabalho adota-se a designação Média, em sintonia com
a própria designação do MIL, e considera-se, em linha com a OCDE, que este
setor Média integra atividades relacionadas com a produção, edição e/ou a
distribuição digital de conteúdos. Nestas incluem-se áreas centrais aos Média
como as de Edição (livros, jornais e outras publicações), Cinema, Vídeo,
Televisão, Rádio, Som e Música, e Videojogos. Para além destas, consideram-se
também as atividades relacionadas com as Telecomunicações e as Tecnologias
de Informação, indispensáveis no processamento, transmissão e distribuição
de dados. Atividades no âmbito do Design, da Publicidade e das Artes Visuais
(ex. fotografia) são também consideradas pela sua importância para os Média.
Em suma, este trabalho considera os Média a partir de uma perspetiva ampla,
pretendendo captar e a refletir as atividades tradicionalmente associadas a
este setor, mas também as que se relacionam com as suas dinâmicas mais
recentes (Figura 1).

Notas sobre o trabalho desenvolvido
O trabalho desenvolvido, de cariz qualitativo, teve por base informação secundária e informação primária recolhida através de entrevista. A partir da
análise da documentação disponibilizada pela UP – SIGARRA foi criada uma
base de dados com informação relativa às Unidades de Ensino e Unidades
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Figura 1 - Média: atividades centrais e outras diretamente relacionadas

de I+D na área dos Média, bem como outros Serviços da UP. Este foi o ponto
de partida para a seleção dos agentes Média a entrevistar.
Foram realizadas 24 entrevistas a agentes Média, incluindo coordenadores
de cursos dos diferentes graus de ensino, de centros e laboratórios de I+D, de
infra-estruturas e serviços de apoio associados a cinco faculdades da UP e à
Reitoria (Anexo II). Procurou-se, desta forma, recolher informação sobre os
recursos disponíveis, as atividades mais significativas e diferenciadoras, as
redes existentes, bem como recolher a opinião acerca dos Média na UP e na
Região Norte e qual o papel desejado para o MIL (Anexo I).
A informação (primária e secundária) recolhida ao longo deste trabalho foi
compilada numa base de dados e agrupada em categorias, entre as quais se
destacam: Agentes, Oferta Formativa, Unidades de I+D, Startups, Eventos,
Projetos, Infraestruturas (ver exemplos: Anexos III, IV e V). Esta apresenta-se
Metodologia
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incompleta e tem um caráter estático, devendo ser encarada como um subproduto deste relatório. Antevê-se importante que no futuro este trabalho
de recolha possa ser aprofundado e que seja desenvolvida uma base de dados
completa, dinâmica e interativa.

Metodologia
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As primeiras ofertas formativas da UP na área dos Média – o Mestrado em
Tecnologia Multimédia 1 e as Licenciaturas em Ciências da Comunicação
(LCC) e em Ciência da Informação (LCI) -, foram criadas na transição do
século XX para o século XXI como resposta aos desafios que então se faziam
sentir no setor dos Média. A estruturação desta oferta ao nível dos cursos de
1º ciclo, promovida conjuntamente pelas faculdades de Letras e Engenharia
da UP (LCI) e ainda pelas faculdades de Belas Artes e Economia (LCC), foi e
continua a ser diferenciadora nacional e internacionalmente.
Ao longo da última década e meia foram criados na UP cursos na área dos
Média, em todos os ciclos de formação e um conjunto amplo de Unidades de
I+D, que contam com importantes recursos tecnológicos e humanos dedicados
ao desenvolvimento de projetos em áreas tão diversas como a Imprensa,
a Televisão, o Cinema ou os Videojogos, as Tecnologias de Informação e
Comunicação, a Ciência da Informação ou o Design.
A trajetória dos Média na UP demonstra claramente a aposta pela formação
e a I+D que prioriza a excelência dos conteúdos num contexto marcado pela
diversificação das plataformas média.

1

Criado em 1996, o Mestrado em Tecnologia Multimédia foi reestruturado na sequência do processo
de Bolonha, passando a ser oferecido no Mestrado Multimédia (MM) a partir de 2007/2008.

Histórico dos Média na UP
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A UP disponibiliza um conjunto amplo de programas de formação, cobrindo
diversas áreas no âmbito dos Média e diferentes graus de formação, do 1.º
Ciclo (licenciatura) até aos estudos avançados de pós-graduação (mestrado
e doutoramento). Estes são promovidos por várias Unidades de Ensino, autonomamente ou em colaboração. As faculdades de Belas Artes, de Engenharia,
de Letras, bem como as de Economia e de Ciências, são as mais diretamente

Ciência da
Informação

Ciência da
Informação

doutoramento

mestrado

licenciatura

implicadas na oferta de formação nesta área (Figura 2).
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#Tecnologias
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Figura 2 - Oferta formativa na área dos Média na UP

Licenciaturas
Ao nível do primeiro ciclo de formação, a UP conta com três cursos diretamente relacionados com os Média: a Licenciatura em Ciência da Informação,
a Licenciatura em Ciências da Comunicação, e a Licenciatura em Design de
Comunicação.
A Licenciatura em Ciência da Informação (CINF) é promovida
conjuntamente pelas faculdades de Letras e de Engenharia da UP. Em
Formação: oferta (e procura)
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2001/2002, ano em que foi criada, a UP pretendeu garantir uma formação
adequada a um conjunto de ocupações profissionais em mudança fruto da
então emergente Sociedade da Informação (ex. gestores de informação e de
serviços de informação, administradores de dados e sistemas de informação,
profissionais dos arquivos e das bibliotecas). Esta aposta foi pioneira no
contexto português, mantendo atualmente não só a sua relevância como a
sua diferenciação face às ofertas formativas de outras Universidades (ex.
Universidade de Coimbra, IPP). O traço distintivo desta licenciatura da UP
é a efetiva fusão entre a abordagem à informação dos engenheiros informáticos
e a dos cientistas sociais e humanos (ex. da História, Linguística). A docência é assegurada por cinco professores da FLUP dedicados exclusivamente à
licenciatura, bem como por outros docentes da FEUP em regime de não exclusividade. A LCI está estruturada para formar na área da gestão da informação
(ex. a sua produção, organização, recuperação, avaliação e preservação),
bem como na da análise, desenvolvimento e gestão de sistemas e serviços de
informação. As 40 vagas abertas anualmente têm sido preenchidas, na sua
quase totalidade, por estudantes que procuraram a LCI como primeira opção.
A Licenciatura em Ciências da Comunicação (CC) foi criada em 2000,
fruto de uma parceria entre as faculdades de Letras, Engenharia, Belas-Artes
e Economia da UP. A sua génese partiu da convicção de que era relevante
e fundamental criar um curso superior que combinasse as áreas das Ciências
Sociais com as das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, do
Design e da Economia e Gestão. A LCC oferece três ramos de especialização, o
Jornalismo, a Assessoria de Imprensa e o Multimédia. Para além da natureza
multidisciplinar, esta licenciatura foi concebida por forma a oferecer uma
formação que combinasse a componente teórica e a componente prática e
experiencial. A importância conferida às infraestruturas de suporte, como
é o caso dos estúdios de televisão e de rádio, do laboratório multimédia e
da redação informatizada, reflete a preocupação pela formação em ambiente

Formação: oferta (e procura)
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de trabalho real. A este propósito cabe ainda mencionar o forte incentivo
dado à participação dos estudantes no desenvolvimento de projetos editoriais
em curso (ex. JPN), enquanto atividades curriculares ou extracurriculares,
bem como o estágio curricular em empresas integrado na especialização.
Os resultados desta formação têm sido reiteradamente reconhecidos e valorizados, nomeadamente pelas empresas (no âmbito dos estágios curriculares)
e pelos próprios estudantes e ex-estudantes. Lecionam na licenciatura aproximadamente 35 docentes, distribuídos por cerca de 52 unidades curriculares.
As cerca de 80 vagas que abrem anualmente têm sido sempre preenchidas,
o que significa a coincidência, todos os anos, de cerca de 300 estudantes da
licenciatura distribuídos pelos diferentes anos de formação.
A Licenciatura Design de Comunicação (LDC) foi criada em 2006
no contexto da FBAUP, sendo sucessora da Licenciatura em Design de
Comunicação - Arte Gráfica (1971-2009). Esta licenciatura está vocacionada
para formar profissionais nos diversos campos do Design de Comunicação
contemporâneo. Entre as principais áreas de estudos do curso destacam-se
as do Multimédia, Novos Media e culturas digitais; do Design Editorial e
Tipografia; dos estudos e práticas da Fotografia e do Audiovisual e a da
Ilustração. A LDC propõe uma formação multifacetada, que favorece simultaneamente o desenvolvimento teórico e reflexivo e a prática laboratorial,
bem como os contextos individualizados de aprendizagem e os modelos de
trabalho em equipa. Esta licenciatura capta anualmente cerca de 50 novos
estudantes.

Mestrados
Ao nível do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre, a UP conta na
sua oferta formativa com o Mestrado em Ciência da Informação, o Mestrado
em Ciências da Comunicação, o Mestrado em Multimédia, e o Mestrado em
Design Gráfico e Projetos Editoriais. Para além desta formação mais diretaFormação: oferta (e procura)
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mente relacionada com os Média, a UP conta ainda com outros cursos com
um potencial contributo para esta área, como é o caso do Mestrado em
Design da Imagem (FBAUP) e dos Mestrados Integrados em Engenharia
Informática (FEUP) e Computação e em Eletrotecnia e Computadores (FEUP).
Tal como acontece com o equivalente curso de Licenciatura, o Mestrado
em Ciência da Informação (MCI) envolve duas Unidades Orgânicas da
UP: a Faculdade de Letras e a Faculdade de Engenharia. O MCI foi criado
em 2007 e resulta da adequação ao processo de Bolonha do Mestrado em
Gestão de Informação, oferecido pela FEUP entre 1997-2009. A UP é a
única universidade em Portugal com uma oferta articulada de licenciatura e
mestrado em Ciência da Informação. Esta formação avançada no domínio
da Ciência da Informação está dirigida a quem pretende seguir uma carreira
de investigação ou profissional, tanto no setor privado como público (ex.
empresas produtoras de conteúdos, museus). O MCI tem um numerus
clausus de 20 estudantes.
O Mestrado em Ciências da Comunicação (MECC) resulta de uma
parceria entre as Faculdades de Belas Artes, Economia, Engenharia e Letras
da UP. Este ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre oferece uma
formação científica e profissional, combinando conhecimentos em Ciências
Sociais e Humanas com a vertente das Novas Tecnologias da Informação
e da Comunicação, e a dimensão criativa. MECC oferece três ramos de especialização, em Comunicação Política; em Cultura, Património e Ciência, e em
Estudos dos Média e do Jornalismo. Através desta formação, O MECC trabalha
competências de análise, produção e criação dos Média e dos processos
comunicacionais, relevantes para contextos profissionais em diversas áreas,
do jornalismo (escrito, radiofónico, televisão e online) à produção e análise
de comunicação (ex. contexto político, cultural, científico, do património). O
MECC abre anualmente 60 vagas repartidas pelos três ramos de especialização.

Formação: oferta (e procura)
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O Mestrado em Multimédia (MM) foi criado em 2007 e é promovido
pelas faculdades de Belas-Artes, Ciências, Economia, Engenharia e Letras
da UP. Herdeiro do Mestrado em Tecnologia Multimédia (1996-2009),
o MM oferece uma abordagem multidisciplinar e sistémica ao Multimédia.
A contribuição de docentes provenientes das cinco faculdades tem levado à
formação de profissionais que aliam uma forte base tecnológica à capacidade
criativa. Esta responsabilidade partilhada entre as cinco faculdades permite
também criar ofertas de formação específica no contexto de uma base ampla
de captação de estudantes. O MM oferece quatro perfis de especialização nas
áreas da Cultura e Artes (com aplicação ao nível da produção cultural e artística), da Educação (aplicação em contextos educativos e de aprendizagem), da
Música Interativa e Design de Som (aplicação, por exemplo, ao nível dos jogos
digitais, instalações interativas, cinema) e das Tecnologias (com aplicação na
criação de sistemas e aplicações multimédia ou de produtos baseados em
tecnologias emergentes). Este mestrado é relevante para profissões em áreas
em crescimento, entre as quais as relacionadas com transmedia storytelling,
média interativos, jogos digitais ou realidade virtual e aumentada. Abrem
anualmente 60 vagas associadas ao MM.
O Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais (MDGPE) foi
criado em 2008 e oferece um programa de estudos avançados vocacionado
para a investigação, análise e crítica do Design Gráfico, e em particular de
projetos editoriais. O programa dá continuidade aos estudos do 1º ciclo do
Curso de Design de Comunicação, ampliando o seu âmbito, por exemplo,
ao nível dos destinatários da formação. Este dirige-se aos licenciados em
Design e áreas da criação artística, mas também aos das diversas áreas das
Humanidades, das Ciências Sociais e da Comunicação. O MDGPE é pioneiro
no panorama nacional, ao oferecer uma formação pós-graduada numa área
científica que, embora consolidada, nacional e internacionalmente, se encontra
sub-representada em Portugal. Este mestrado estrutura-se curricularmente
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em torno de quatro pilares - o Design Editorial, a Infografia, a Ilustração e a
Tipografia. São abertas anualmente 40 vagas no contexto do MDGPE.

Doutoramentos
Ao nível do 3º ciclo, a oferta formativa da UP na área dos Média é sobretudo
composta pelo Doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas
Digitais e o Programa Doutoral em Média Digitais. Cabe ainda destacar outros
cursos, com relevância para a área dos Média, entre os quais os Doutoramentos
em Design (FBAUP) e em Ensino e Divulgação das Ciências (FCUP) e os Programas Doutorais em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (FEUP), em
Engenharia Informática (FEUP), em Informática (FCUP, FEUP e Universidades
de Aveiro e do Minho), e em Telecomunicações (FCUP, FEUP e Universidades
de Aveiro e do Minho).
O Doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas
Digitais (ICPD) entrou em funcionamento em 2007, e é promovido conjuntamente pela Faculdade de Letras da UP e o Departamento de Comunicação
e Arte da U. de Aveiro. O ICPD pretende oferecer formação avançada na área
da informação e da comunicação em cenários de mediação tecnológica. Esta
abordagem integrada ao estudo das Ciências e das Tecnologias da Informação
e da Comunicação é, de resto, única no contexto português. O corpo docente
deste doutoramento é formado por docentes da U. do Porto e da U. de Aveiro,
maioritariamente também pertencentes à Unidade de I+D conjunta – o
CETAC.MEDIA, sendo lecionado, anualmente de forma alternada, numa
das universidades. O ICPD tem um numerus clausus de 20 estudantes.
O Programa Doutoral em Media Digitais (PDMD), criado em 2009,
é fruto de uma proposta das Universidades do Porto e Nova de Lisboa, em
colaboração com a Universidade de Austin (Texas - EUA). O PDMD pretende
fornecer formação especializada na área dos Média Digitais, centrando-se
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em particular em quatro áreas - Criação de Audiovisual e de Conteúdos
Interativos; Tecnologias; Jornalismo; e Indústria, Públicos e Mercados.
O atual protagonismo das novas aplicações na área dos Média digitais (ex.
TV interativa, software educativo, dispositivos móveis como média para a
divulgação de conteúdos informativos ou de marketing) justifica a grande
relevância da formação de profissionais nas áreas fundamentais e aplicadas
dos Média Digitais. Na UP, este curso é lecionado na Faculdade de Engenharia,
envolvendo também as faculdades de Belas Artes, de Ciências, de Economia
e de Letras. O PDMD abre anualmente cerca de 17 vagas, oferecendo aos
estudantes a oportunidade de contar com um supervisor da U. de Austin
e de aí realizar estadias temporárias.

Formação: oferta (e procura)
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A UP acolhe um conjunto amplo de Unidades de Investigação, próprias ou
associadas, em várias áreas relacionadas com os Média. Tratam-se de unidades
especializadas ou interdisciplinares, que desenvolvem investigação científica
fundamental, aplicada e experimental. A investigação feita na UP na área
dos Média tem contribuído não só para a qualificação da formação (binómio
investigação-ensino) e para a valorização económica e social do conhecimento,
como também para a promoção do prestígio e da reputação da própria Universidade, nacional e internacionalmente. Os agentes da comunidade Média
da UP trabalham com um vasto conjunto de instituições, empresas e outras
organizações no âmbito de projetos de I+D que são financiados regional,
nacional e internacionalmente. Apresentam-se aqui alguns dados relacionados
com esta atividade, em particular sobre as instituições de I+D presentes na UP,
as principais áreas de investigação na área dos Média, bem como alguns dos
projetos mais recentes nos quais os professores e investigadores da UP têm
estado envolvidos.

Instituições de I+D
Tal como acontece noutras áreas, as atividades de I+D relacionadas com
os Média são levadas a cabo sob diferentes enquadramentos institucionais.
Destacam-se, neste contexto, as atividades de I+D que têm lugar em Unidades
de I+D, autónomas ou partilhadas por várias universidades, e em Laboratórios
Associados alojados na UP e em faculdades específicas.
O Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação
(CETAC.MEDIA) é uma Unidade de Investigação na área científica das
Ciências e Tecnologias da Informação e da Comunicação. Criada em 2007,
esta é uma unidade partilhada entre a UP e a Universidade de Aveiro (DECA
– UA). A investigação desenvolvida no CETAC.MEDIA tem-se centrado na
informação e na comunicação em novos contextos de mediação tecnológica,
incluindo temáticas como o comportamento informacional, a organização e
Investigação e desenvolvimento
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representação de informação, os processos de comunicação em Novos Média
ou as aplicações de Média Participativos. Esta unidade tem desenvolvido uma
rede de parcerias de suporte às atividades de investigação, nomeadamente com
organizações nacionais de referência, PME regionais e um conjunto extenso
de universidades internacionais, com destaque para as brasileiras. Ao nível
da formação, o CETAC.MEDIA está diretamente envolvido no Programa
Doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. No contexto
desta Unidade de I+D destaca-se ainda o Observatório do Ciberjornalismo
(ObCiber), sedeado no Pólo da UP do CETAC.MEDIA. Este núcleo de investigação, criado em 2008, desenvolve atividade científica especializada sobre
o Ciberjornalismo em Portugal e no Mundo.
O Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+) é uma
Unidade de Investigação que desenvolve a sua atividade nas áreas do Design,
dos Media, da Arte e de outras áreas culturais. Esta unidade foi criada em
2007, e está sediada na FBAUP e na Universidade de Aveiro (DECA-UA). Dos
seis grupos que estruturam esta Unidade de I+D, o de Media e Perplexidade
desenvolve investigação centrada em atividades centrais na área dos Média,
como é o caso do Cinema e do Vídeo.
O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia
e Ciência (INESC TEC) é um Laboratório Associado vocacionado para
a I+D e a Transferência de Tecnologia. Este Instituto é constituído por
diversos centros, alguns dos quais estão diretamente relacionados com os
Média. Destacam-se, neste contexto, o Centro de Telecomunicações
e Multimédia (CTM), no contexto do qual é desenvolvida I+D no âmbito
das redes e serviços de comunicações, e em particular em arquiteturas de
redes, serviços de telecomunicações, processamento de sinal e imagem,
microeletrónica, TV digital e Multimédia. Outra das unidades relevantes
neste contexto é o Centro de Investigação em Sistemas Computacionais
Avançados (CRACS), que concentra a sua atividade nas áreas das linguaInvestigação e desenvolvimento
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gens de programação, computação paralela e distribuída, data mining,
sistemas inteligentes e arquitetura de software. Destaca-se ainda o Centro
de Sistemas de Informação e de Computação Gráfica (CSIG), uma
unidade especializada em soluções integradas no campo dos Sistemas de
Informação e Comunicação, com particular ênfase na computação gráfica,
nos ambientes virtuais e nos videojogos, na Engenharia de Software e nos
Sistemas e Gestão de Informação. Também relevante para a área dos Média
é o trabalho desenvolvido no Laboratório de Inteligência Artificial e
Apoio à Decisão (LIAAD), centrado nos sistemas de apoio à decisão, e
em particular nas técnicas de data mining, previsão, modelação adaptativa
e otimização.
A UP conta ainda com o Porto Interactive Center (PIC), um dos Laboratórios do Instituto de Telecomunicações (IT), Laboratório Associado situado
no Pólo 3 na UP. Centrado na área do Multimédia Interativo, o PIC é um
centro especializado na computação gráfica (animação facial) e na Interação
Humano-Computador, com aplicações na área do entretenimento (Videojogos).
O Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores
(LIACC) – Pólo UP, criado em 1988, é uma Unidade de I+D que integra
nove instituições de Ensino Superior. O LIACC está estruturado em três grupos, o de Inteligência Artificial Distribuída e Simulação Baseada em Agentes
(DAIAS), o de Cooperação Inteligente Homem-Máquina (DAIAS) e o de
Ciência de Computadores (CS), estando vocacionado para o desenvolvimento
de projetos nas áreas da interoperabilidade baseada no agente, infraestruturas
e aplicações de sistemas multiagente, simulação e análise de redes, text mining.
O Pólo UP deste laboratório conta com núcleos na FCUP e na FEUP.

Principais áreas de investigação científica
Ao longo da última década, a UP tem vindo a desenvolver projetos de investi-
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gação e desenvolvimento que, de uma forma mais especializada ou interdisciplinar, abordam os processos de comunicação e de informação numa sociedade crescentemente mediatizada e digitalizada. A Imprensa, a Televisão,
o Cinema ou os Videojogos, as Tecnologias de Informação e Comunicação,
a Ciência da Informação ou o Design são algumas das principais áreas de
investigação na UP (Figura 3).

Média
#análise dos media (agentes, recepção, produção);
#conteúdos para os Novos Média; #Media Studies e crítica
dos Média; #Média participativos (…)

Ciência da Informação
#literacia informacional; #comportamento informacional; #gestão da informação;
#arquivos, #organização e representação da informação; #desenvolvimento de
ferramentas para extracção de informação e data mining (ex. dados dos Média
que se convertem em conteúdos) (…)

Multimédia
#telecomunicações multimédia em rede; sistemas multimédia, aplicações multimédia (sensíveis ao contexto de utilização) em ambientes móveis e
heterogéneos; #aplicações avançadas para televisão; tecnologias semânticas e recomendação de conteúdos; streaming de vídeo 3D e multi-vista;
qualidade de serviço/ experiência em serviços multimédia; Média digitais (televisão e cinema), novos Média; #anotações dos conteúdos Multimédia
(…)

Jornalismo
#jornalismo; #ciberjornalismo;
#ensino de jornalismo editorial

Videojogos
#estudo dos Videojogos (enquanto Média); #desenvolvimento de Videojogos; #gamification; # computação
gráfica; #processamento de imagem; #computer vision; #interacção homem-máquina; #realidade virtual e
aumentada; #animação facial; #geração procedimental de conteúdos; #jogos georreferenciados; #jogos
baseados na utilização (biofeedback emocional); #jogos sérios (entretenimento, saúde e bem-estar,
educação)

Design
#Design de Comunicação; #Design de Interacção;
#Design para os Novos Média (estética dos Média
Computacionais)

Divulgação das Ciências
#Média na divulgação das ciências; #comunicação de ciência; #desenvolvimento
de recursos Audiovisuais educativos

Figura 3 - Principais áreas de investigação em Média na UP

A grande amplitude da investigação e desenvolvimento em Média na UP
é evidente. A partir de diferentes áreas científicas, a I+D levada a cabo na
Universidade abrange todas as atividades que compõem a cadeia de valor
dos Média, embora com particular destaque para as de criação, edição e
distribuição de conteúdos (Figura 4).

Investigação e desenvolvimento

24

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DOS MÉDIA NA U.PORTO

Cadeia de valor

Criação de
conteúdos

MEDIA INNOVATION LABS (MIL)

Edição de
conteúdos

Distribuição

Comercialização

Exibição /
consumo

UNIVERSIDADE
Atividades
de suporte

# Investigação e desenvolvimento
# Educação e formação

Figura 4 - Papel da UP na cadeia de valor dos Média
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A área dos serviços à comunidade não se encontra muito desenvolvida no
contexto dos Média da UP. Destaca-se uma unidade na área do Design, que
presta serviços à comunidade interna e externa à UP, bem como uma produtora de conteúdos audiovisuais, cuja atividade se restringe atualmente ao
contexto da UP.
A UP conta com uma Unidade de prestação de serviços à comunidade na
área do Design. O Centro de Estudos de Design e Arte (CEDA – FBAUP).
Este fornece recursos humanos e técnicos de acordo com as necessidades
específicas de cada projeto na área do Design de Comunicação (desenho de
identidade, de websites e de cartazes ou maquetização de livros). Este centro
integra docentes e investigadores do Departamento de Design da FBAUP,
bem como estudantes de pós-graduação e licenciados em regime curricular
ou de estágio. O CEDA tem um amplo portfólio de trabalhos.
A TVU., anteriormente UPmedia, é uma unidade de produção com 10 anos
e que esteve desde sempre ligada à produção de conteúdos Multimédia na
UP. Visível online num portal colaborativo, a TVU. é desenvolvida a partir
do edifício do UPTEC PINC (Pólo das Indústrias Criativas da UP). Integrada
no serviço de Comunicação e Imagem da Reitoria da UP, esta unidade tem
um conjunto de equipamentos audiovisuais semiprofissionais e profissionais,
tais como câmaras de vídeo, sistemas de captação de áudio, microfones,
software de edição (ex. Adobe Premiere, Final Cut Pro), outros programas
de pós-produção áudio e vídeo, sistemas de armazenamento de dados e
computadores para edição. Para além deste conjunto de equipamentos de
utilização restrita por parte dos colaboradores da TVU., esta conta ainda
com equipamentos audiovisuais genéricos para empréstimo à comunidade
da UP (Kits Comunidade).

Serviços à comunidade
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A UP conta com um conjunto de infraestruturas e equipamentos de suporte ao
desenvolvimento de atividades na área dos Média, nas suas diferentes vertentes
(formação, investigação, serviços à comunidade). Entre estes incluem-se recursos genéricos e transversais, bem como recursos especializados em áreas como
as da Televisão, da Rádio, dos Videojogos ou da Música e Som. Os recursos
Média encontram-se dispersos por várias Unidades de Ensino, I+D e geografias
na cidade do Porto. O Pólo 1 da UP, em particular a zona da Praça Coronel
Pacheco, bem como o Pólo 2, na zona da Asprela, são as áreas de maior
concentração de recursos, embora a UP conte ainda com recursos Média
na zona do Campo Alegre (Pólo 3).
No Pólo 1 a UP conta com um Estúdio de Rádio, com várias “ilhas”, bem
como um Estúdio de Televisão. Este último foi recentemente objeto de reestruturação, que o dotou, por exemplo, de uma nova régie tecnologicamente
avançada. A Universidade dispõe ainda de um Cibermeio, uma redação informatizada de apoio a projetos jornalísticos desenvolvidos pelos estudantes
(ex. JPN). Se até aqui os estúdios têm estado sobretudo vocacionados para
dar apoio a atividades internas à UP, maioritariamente relacionadas com
a formação (LCC) embora também com a produção de conteúdos (ex. pela
TVU.), há quem considere desejável a sua abertura ao exterior (ex. para
gravação de programas). Esta via teria a vantagem de potenciar os recursos
humanos e técnicos existentes (ex. através da troca de experiências, aluguer).
Caso esta se revele uma via a desenvolver, antevê-se a necessidade de se desenhar uma estratégia que defina como e qual o tipo de retribuição adequado
ao contexto e enquadramento das missões da Universidade.
A Biblioteca para as Ciências da Comunicação é outra das infraestruturas importantes no apoio às atividades de formação e de I+D no âmbito
da Comunicação e dos Média. Esta é uma das referências na sua área a nível
nacional. O espólio de cerca de 2000 volumes de livros herdados da antiga
Escola Superior de Jornalismo, criada no início dos anos 80 do séc. XX, tem
Infraestruturas e equipamentos (e seus usos)
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sido enriquecido continuamente até à atualidade.
O id:D - Laboratório de Design desenvolve projetos na área do design
de comunicação, e integra docentes e investigadores do Departamento de
Design da FBAUP, bem como estudantes de pós-graduação e licenciados
em regime curricular ou de estágio. O id:D incentiva o cruzamento de informação e a discussão crítica de todos os projetos em desenvolvimento entre
todos os colaboradores a cada momento, incentivando a especialização mas
também a diversidade e a polivalência.
A par destas infraestruturas localizadas no Pólo 1, sobretudo na zona da Praça
Coronel Pacheco, também a Faculdade de Engenharia (Pólo 2) alberga um
conjunto significativo de recursos relevantes na área dos Média. Destaca-se
um conjunto de Laboratórios de I+D em áreas diversas, entre os quais o
Laboratório de Computação Musical e Sonora; o Laboratório de Computação
Gráfica, Interação e Jogos; o Laboratório de Média Digitais; o Laboratório
Sapo - Universidade do Porto; e o Laboratório de Sistemas de Informação.
O Laboratório de Computação Sonora e Musical (DEI - FEUP)
começou por ser um laboratório de apoio a atividades letivas, em particular
na área do Multimédia, através da disponibilização e apoio na utilização
de equipamento de captação de áudio e de vídeo. Continuando a sua vocação
inicial, com o crescimento da equipa de investigadores (Sound and Music
Computing, INESC TEC) este tem vindo a converter-se também num laboratório
de investigação nas áreas da Computação Aplicada, das Artes e Humanidades
e da Computação Sonora e Musical. O Laboratório está preparado para desenvolver investigação tanto em síntese áudio e processamento computacional
do som como na criação de música automática, com aplicações, por exemplo,
ao nível dos sistemas computacionais interativos e da espacialização 3D de
áudio para a integração em ambientes virtuais. Trata-se de um laboratório
muito avançado do ponto de vista do processamento de sinal, estando dotado
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com equipamento específico de áudio e de som, em particular com câmara
de vídeo de alta definição, gravador áudio de alta qualidade, microfone omnidirecional, e um sistema multicanal para áudio imersivo (que não se encontra
montado em permanência). O Laboratório está acusticamente preparado para
a captação de som, e para a produção e pós-produção de conteúdos áudio.
Este tem sobretudo um funcionamento restrito (e interno), devido à falta de
capacidade de resposta no que respeita à quantidade de equipamento. No
caso do equipamento mais específico e para uso relacionado com atividades
de I+D, o Laboratório tenta mobilizar-se para apoiar a sua utilização. O uso
deste Laboratório para apoio a atividades de investigação científica tem
vindo a colocar alguns desafios, nomeadamente no que respeita à gestão
do espaço e à sua adequação a necessidades específicas.
O Laboratório de Média Digitais (DEI - FEUP) suporta atividades
de investigação no contexto do Programa Doutoral em Média Digitais.
Este laboratório está preparado para apoiar investigação multidisciplinar
para responder a desafios no contexto dos Média Digitais, nomeadamente
do Audiovisual e criação de conteúdos interativos, indústria, públicos e
mercados, jornalismo e tecnologia. Este envolve áreas científicas relacionadas com a computação aplicada, integrando as Artes e as Humanidades,
bem como com a computação centrada no indivíduo, incluindo a Interação
Humano-Computador, o Design de interação, a visualização e a ubiquidade
e computação móvel.
O Laboratório Sapo/U. Porto foi criado em 2008, e está instalado na
FEUP (fisicamente a partir de 2010). Resultante de uma parceria entre a UP
e a PT Comunicações, o laboratório acolhe projetos académicos e de investigação, envolvendo estudantes e investigadores da UP. Este laboratório está
sobretudo vocacionado para o desenvolvimento de projetos relacionados
com aplicações de sistemas de informação (ex. sistemas de informação
multimédia, data mining, sistemas de computação, social e colaborativa),
Infraestruturas e equipamentos (e seus usos)
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World Wide Web, e recuperação de informação.
O Laboratório de Sistemas de Informação do DEI (InfoLab) congrega um conjunto de atividades e interesses na área da Informação, destacando-se a investigação desenvolvida no contexto da Gestão da Pesquisa
de Dados, Recuperação de Informação e Preservação Digital. O InfoLab é
dinamizado por docentes do Departamento de Engenharia Informática da
FEUP, bem como por estudantes de pós-graduação.
No DEI – FEUP foi recentemente adquirido um importante conjunto de
equipamentos profissionais para pós-produção de conteúdos audiovisuais,
destinados à aquisição de imagem para servidores dedicados. Estes permitem,
por exemplo, a edição, a introdução de metadados e a conversão de formatos,
e prevê-se que no futuro sejam colocados ao serviço de estações de desenvolvimento de aplicações (em processo). Neste departamento existe ainda
equipamento para fazer streaming das aplicações audiovisuais que foram
criadas com o equipamento off-the-shelf e equipamento que permite enviar
para redes IP os conteúdos gerados.
O Laboratório de Computação Gráfica, Interação e Jogos (DEI FEUP) acolhe projetos nas áreas da computação gráfica (ex. modelação 3D,
realidade aumentada e virtual), interação homem-máquina (ex. interfaces
multimodais, Design de interface e interação), Videojogos sérios e gamificação.
Este laboratório de I+D conta com equipamento especializado na área da
interação gráfica e visual, com destaque para as mesas multitouch, os sistemas
de visualização 3D, equipamento para digitalização 3D e para os sistemas de
realidade virtual.
Também na área dos Videojogos, a UP conta ainda com um relevante Laboratório de I+D na zona do Campo Alegre (Pólo 3). O Porto Interactive
Center (DCC - FCUP), criado em 2010, é um laboratório financiado pela
UP e pelo Instituto de Telecomunicações. Este ocupa uma área de 250 m2
Infraestruturas e equipamentos (e seus usos)
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no Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências,
distribuídos por três espaços-laboratório (BioStage, Wall) e dois gabinetes
de trabalho. O laboratório dá suporte a investigação na área da tecnologia
Multimédia e está dotado de equipamento especializado entre o qual “Facial
and Body Motion Capture (Optitrack) // Markerless Motion Capture (Organic Motion) and Motion Monitor SW (innsport), Head Tracker (Organic
Motion) // 3D TV (Samsung) // 42″ TV (Sony) // Head Mounted Display
(Nvis nVisor SX111) // 4 XBox Kinect (Microsoft) // 4 XBox 360 (Microsoft)
// 4 3D projectors (DELL) // Digital Table // Play Station 2 (Sony) // Game
pads (Wii Remote) // CG Workstation for each student // 4 Ative Glasses
(Crystal Eyes 5) // 3D Wall (XVR) // 6 DSLR Camera (Canon EOS 1100D)
// EEG System – Electroencephalography (Emotiv EPOC) // 2 Ipad 3 – Wifi
– Celular – Retina – (Apple) // 1 GoPro Headcam Kit Faceware // 1 Oculus
Rift Development Kit 2”. O PIC está aberto ao público, condicionado a
utilizações sem fins comerciais. Relativamente à gestão da sua utilização,
o laboratório desenvolveu um protocolo de procedimentos de cerca de 20
minutos, para dar a conhecer o seu funcionamento dos espaços e dos equipamentos. A gestão das reservas pode ser feita através de email, telefone ou
de um formulário existente na página Web do PIC. Em 2015 este laboratório
foi utilizado por cerca de 300 pessoas.
Para além do equipamento Média integrado em laboratórios específicos, a
UP dispõe também de equipamentos (ex. câmaras de vídeo de alta definição,
televisor 3D de alta definição) que estão armazenados e que podem ser
montados e utilizados para responder a necessidades específicas.
A UP conta ainda com outras Unidades de I+D que não estando diretamente
ligadas à área dos Média podem, pelos recursos de que dispõem, vir a ser mobilizadas para o desenvolvimento de futuros projetos multidisciplinares inovadores.
O Laboratório de Biomecânica do Desporto (LABIOMEP, FADEUP),
que conta com uma câmara de filmar de alta velocidade de mais de 500 000
Infraestruturas e equipamentos (e seus usos)
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imagens/segundo, é um exemplo paradigmático do potencial existente a
este nível.
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Os agentes da comunidade Média da UP revelam-se bastante dinâmicos na
promoção de eventos. Estas iniciativas incluem atividades com características
diferenciadas, em função dos seus destinatários e propósitos, da responsabilidade assumida pelos agentes da UP na sua organização, da sua regularidade,
da escala, ou ainda das áreas do conhecimento mais diretamente abrangidas.
Esta diversidade tem contribuído, ao longo dos últimos anos, para materializar
e consolidar as três missões com as quais a Universidade do Porto está
comprometida.
Alguns dos eventos são sobretudo dirigidos aos estudantes e são organizados no
contexto dos cursos. As Jornadas da Licenciatura e do Mestrado em Ciência da
Informação, evento anual cuja promoção está a cargo dos próprios estudantes,
é um exemplo relevante. Com este evento pretende-se promover um debate
aberto ao exterior de um tema atual, envolvendo a participação de convidados,
e a divulgação da licenciatura e do mestrado, bem como das competências dos
estudantes junto de contextos diversificados (ex. empresariais, institucionais,
académicos). O UD - Encontro de Doutoramentos em Design também se
insere nesta lógica. Promovido anualmente pelo Programa Doutoral em Design
da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro, o UD pretende ser
um espaço de apresentação e discussão na área da investigação avançada em
Design. Para além destes eventos, é prática frequente os cursos organizarem
workshops, aulas abertas e seminários, onde elementos da comunidade externa
à UP são convidados com o intuito de propiciar aos estudantes uma aproximação à realidade empresarial ou conhecimentos mais específicos (ex. dicção
para rádio).
As Unidades de I+D e de Ensino e os seus docentes e investigadores estão
envolvidos na organização de um grande número e diversidade de conferências
científicas. Estes eventos, organizados ou coorganizados pelos agentes Média
da UP, têm diferentes regularidades e âmbitos geográficos, cobrindo a variedade das áreas de investigação e desenvolvimento na área dos Média da UP.
Eventos
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No âmbito do Multimédia, a UP (através do INESC TEC e da Parceira UT
Austin|Portugal) tem coorganizado um workshop em Experiências Imersivas
na conferência internacional ACM Multimedia. Noutros casos a UP assume-se
como organizadora, no Porto, de conferências internacionais ou nacionais. Na
área da Música o INESC TEC organizou em 2012 a Conferência International
Society for Music Information Retrieval, e na dos Videojogos a FCUP organizou
em 2011 a Conferencia Anual Videojogos. Os docentes e investigadores da UP
estão ainda integrados em redes internacionais responsáveis pela organização
regular de conferências, como é o caso da Conference on Computation,
Communication, Aesthetics and X (xCoAx) ou do Colóquio Luso-Brasileiro
Direito e Informação. Na área do ciberjornalismo, o ObCiber - CETAC.MEDIA
organiza o Congresso Internacional/Jornadas de Ciberjornalismo, dinamizando
também anualmente os Prémios de Ciberjornalismo.
Para além destas iniciativas, algumas Unidades de I+D são responsáveis pela
organização de eventos-mostra. É o caso do Dia Aberto do Centro de Telecomunicações e Multimédia, que visa dar a conhecer e disseminar os resultados
mais significativos desenvolvidos por investigadores e trabalhos em curso de
estudantes de doutoramento. Este evento representa também uma oportunidade para identificar sinergias e estabelecer futuras parcerias no contexto
da UP e externamente, com empresas.
O formato “cursos de curta duração” é outro tipo de evento organizado na
UP no contexto dos Média. O Digital Media Summer Institute, organizado
anualmente no contexto da Parceira UT Austin|Portugal oferece a possibilidade aos estudantes de explorarem temas relacionados com os Média
Digitais. Também nesta área e no contexto desta parceria, o Future Places
é um festival de investigação e ação organizado anualmente na UP. Este
envolve um conjunto amplo de eventos relacionados com as culturas locais e
os Média Digitais, e pretende ser um catalisador na interação e colaboração
entre comunidades de interesses, estabelecendo pontes entre as escalas
Eventos
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local e internacional.
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Os agentes Média da UP fazem parte de uma rede densa de relações a diferentes escalas geográficas desenvolvida no contexto das atividades de formação,
de investigação e desenvolvimento e dos serviços à comunidade. Esta rede
é o reflexo de colaborações muito variadas, na medida em que correspondem
a diferentes níveis de formalização (formais/informais) e de regularidade
(continuadas/esporádicas), e abrangem agentes de naturezas diversas (ex.
empresas, instituições públicas, associações).
No contexto da UP destaca-se a forte colaboração entre faculdades no
domínio da formação. Esta é particularmente relevante no caso dos cursos
promovidos conjuntamente por diferentes faculdades, o que acontece para
a quase totalidade da oferta formativa da UP na área dos Média. Destaca-se
aqui a colaboração entre as faculdades de Letras e Engenharia da UP (na
LCI e MCI) e ainda as faculdades de Belas Artes e Economia (na LCC e
MECC). Nos casos do MM e do PDMD acresce ainda a colaboração, no
contexto da UP, da Faculdade de Ciências. Além disso, é frequente que os
docentes de uma faculdade desenvolvam atividades letivas nos cursos de
outras faculdades da UP.
Apesar de existirem casos de colaboração entre docentes e investigadores
de faculdades distintas no contexto das atividades de I+D na área dos
Média, esta situação não é frequente. Também não é comum a colaboração
entre Unidades de Ensino e I+D da UP no que toca à prestação de serviços.
Destaca-se, no entanto o CEDA – FBAUP com uma extensa rede no contexto
da UP, nomeadamente com a Reitoria e a Fundação Instituto Arquiteto José
Marques da Silva, e com Faculdades e Unidades de I+D (ex. FDUP, FEUP;
FAUP - Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, ICBAS).
Para além destes a rede UP na área dos Média é formada sobretudo por um
conjunto diversificado de agentes externos à Universidade. As relações entre
os agentes UP e os agentes externos são estabelecidas tanto através de vínculos
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informais como formais, materializados em protocolos de estágios curriculares
ou consórcios de projetos de I+D.
Tirando partido das dinâmicas de proximidade, os agentes Média da UP têm
vindo a desenvolver vínculos com empresas e outras organizações instaladas
na região, como é o caso do Porto Canal ou da Ludomedia – Conteúdos
Didáticos e Lúdicos. A OSTV (Canal 180) ou a Mediagaps são também
exemplos de empresas parceiras nas áreas das Tecnologias da Informação e
Comunicação, dos Média Digitais, do Marketing Interativo ou da Produção
de Conteúdos, e que fazem parte da ecologia de empresas startup do UPTEC.
Ainda no contexto regional, destaca-se também a colaboração com outros
agentes: na área das Indústrias criativas, como a ADDICT; da saúde, como
é o caso do Hospital de São João; ou na área da Educação e da I+D, como o
CITAR - Universidade Católica do Porto e o Instituto Politécnico do Porto.
Os vínculos entre os agentes Média da UP e estas duas últimas organizações
são particularmente fortes, não só em termos de colaborações formais como
informais.
A nível nacional destaca-se a colaboração com empresas e grupos empresariais
de comunicação, consolidados e de âmbito nacional, como é o caso da RTP,
do Grupo Impresa, do Público, da LUSA, do Sapo/Portugal Telecom ou do
grupo Leya. A rede é ainda formada por um vasto conjunto de parceiros no
contexto do Ensino e da I+D, como a Universidade de Lisboa (Instituto de
Educação, Departamento de Informática da Faculdade de Ciências, Instituto
de Ciências Sociais, Departamento de Design - Faculdade de Belas Artes),
a Universidade da Madeira, ou a Universidade de Aveiro (Departamento
de Educação, Departamento de Comunicação e Arte), ou a Rede de escolas
secundárias públicas e escolas de pré-escolar das Misericórdias. Outras
instituições a nível nacional têm vindo a formar parcerias com os agentes
Média UP, destacando-se aqui, pela sua diversidade, o Arquivo Nacional
Torre do Tombo, a Sociedade Portuguesa para a Ciência dos Videojogos
Redes
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ou a AlumniEI-FEUP (Associação de Antigos Estudantes de Engenharia
Informática).
As parcerias internacionais da UP na área dos Média são também assinaláveis,
entre outros, pela diversidade geográfica e pelos resultados das colaborações.
Estas estendem-se, entre outros países, aos EUA (UT Austin, Software
Engineer Institute, Microsoft), Brasil e Emirados Árabes Unidos (U. NYU
Abu Dhabi). Na Europa, a UP tem vindo a desenvolver parcerias na Suíça
(CERN), no Reino Unido (UWS - University of the West Scotland), em Itália
(Università degli Studi di Bergamo), em Espanha (Universidad de Navarra,
Departamento de Comunicação; Universidad de Sevilla), na Dinamarca
(Microsoft), no Chipre ou na Alemanha. Os agentes Média UP marcam
também presença numa série de redes e consórcios internacionais, entre os
quais a rede InterPARES - International research on Permanent Authentic
Records in Electronic Systems, ou o NEM Portugal (Figura 5).
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Figura 5 - Rede de parcerias da UP na área dos Média
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Houve nos últimos anos na Região Norte, e no Porto em particular, um
robustecimento das atividades de I+D e de formação na área dos Média.
Também positiva é a evolução do número de empresas Média em áreas
emergentes, como é o caso dos sistemas interativos. Apesar do crescimento
do tecido empresarial em novas áreas de negócio, ainda é notória a falta
de escala das empresas mais recentes e a falta de disponibilidade de recursos
para financiamento de projetos inovadores.
Um aspeto particularmente negativo na evolução do ecossistema Média da
região é a acentuada retração da atividade na área dos conteúdos. A redução
do número de empresas e delegações de comunicação, do tamanho das
redações e da quantidade de conteúdos criados são sintomas desta evolução.
Outra debilidade que caracteriza os Média na Região Norte é a débil ligação
entre os agentes que se relacionam direta ou indiretamente com o setor.
Também é de realçar a generalizada conceção limitativa acerca do Design.
Este tem sido associado sobretudo à componente estética, o que não tem
permitido explorar todo o seu potencial relacionado com as suas funções
prática e simbólica.
Neste contexto, as infraestruturas de suporte às empresas e os projetos
de investigação envolvendo os setores público e privado podem desempenhar
um papel relevante para alavancar o crescimento da escala do tecido empresarial regional.
A ligação entre a área dos Média e outras áreas como as da Educação, nomeadamente ao nível do E-Learning e Activation, da Saúde, e da Criatividade,
por exemplo no contexto das Cidades Inteligentes e dos Museus Interativos,
foi mencionada pelo seu potencial de desenvolvimento. De facto, estas áreas
de aplicação podem ser particularmente interessantes tendo em conta não
só as capacidades instaladas como também as áreas de especialização que a
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região definiu como prioritárias na sua estratégia de desenvolvimento
regional (Norte 2020) (Figura 6).

+

# retração acentuada da área dos
conteúdos (nº empresas, º de delegações,
tamanho das redações, conteúdos criados)

# robustecimento das áreas da investigação
e da formação
# aumento do número de empresas (ex.
área dos sistemas interactivos)

# débil ligação entre os agentes do
“ecossistema dos Média regionais”

Região
Norte

# falta de escala do tecido empresarial
mais recente e de recursos para
financiamento de projectos inovadores
# generalizada concepção limitativa acerca
do Design (enquanto componente estética)

-

propostas
• as infraestruturas de suporte às empresas e os projectos de investigação conjunta (público-privada) podem desempenhar
um papel relevante para alavancar o crescimento da escala do tecido empresarial regional
• áreas com potencial: # Media digital/ Educação (E-Learning e Activation), # Média digital/Saúde, # Media digital/Criatividade
(ex. smart cities, museus interactivos)

Figura 6 - Os Média na Região Norte: potencialidades, debilidades e propostas de acção

Numa avaliação crítica dos aspetos positivos e das debilidades da UP na
área dos Média foi destacado um conjunto de elementos e de propostas de
ação. Estas propostas poderão contribuir para potenciar a trajetória da UP
aos níveis da formação, da I+D e dos serviços à comunidade na área dos
Média. Estas podem ainda contribuir para aprofundar o papel dos Média
no desenvolvimento da própria Universidade e para o papel da UP no desenOs Média na UP e na região
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volvimento da região onde está inserida.
A UP dispõe de oferta formativa integrada na área dos Média, que envolve
e tira partido das competências, infraestruturas e equipamentos de várias
faculdades. Outro aspeto positivo dos Média prende-se com a criação e
desenvolvimento do sistema de informação da própria Universidade. Através
do sistema SIGARRA a Universidade assegura o acesso a conteúdos informativos de natureza transversal a toda a UP, em acesso livre e na língua inglesa,
bem como o acesso a recursos e serviços de apoio ao funcionamento interno.

+

# inexistência de uma estratégia clara e um
modelo integrador de comunicação (ex. da
informação produzida por diferentes
agentes: professores, investigadores,
alunos, ..)

# educação/formação integrada
(diferentes Faculdades)

# comunicação pouco fluída (intra- e interfaculdades , faculdades-Universidade)

# grande volume de informação sobre a
UP em acesso livre e na língua inglesa

# SIGARRA não é um sistema avançado e
inovador (pouco dinâmico)

# evolução do SIGARRA

UP

# comunicação de conteúdos em formatos
tradicionais (ex. escritos) e pouco
interativos
# inexistência de uma linha orientadora da
imagem da UP (uniforme para os
diferentes suportes comunicacionais)
# reduzida visibilidade nacional e
inexistência de uma estratégia de
comunicação de ciência

propostas
• criação de uma rádio (UP tem um sinal que não está activo) ou de um programa de rádio (ao abrigo da lei do serviço
público)
• aprofundamento da divulgação audiovisual das actividades desenvolvidas no contexto da UP nas faculdades (ex. ecrãs
nos átrios das faculdades)
• aprofundamento da integração entre a comunicação da UP e os conteúdos gerados no contexto da Licenciatura em
Ciências da Comunicação
• criação de uma produtora de conteúdos

Figura 7 - Os Média na UP: potencialidades, debilidades e propostas de ação
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Entre as debilidades assinaladas destaca-se a inexistência de uma estratégia
clara e um modelo de comunicação que integre a informação produzida pelos
diferentes agentes da Comunidade da UP (ex. professores, investigadores,
estudantes). Também mencionado foram o caráter “tradicional” e a reduzida
interatividade dos conteúdos comunicação na/pela Universidade, havendo
ainda margem para melhorar o SIGARRA no sentido de o tornar um sistema
avançado e inovador. A ausência de uma identidade visual orientadora para
os diferentes suportes comunicacionais da UP, e reduzida fluidez das intrae interfaculdades e entre faculdades-Reitoria, foram outros dos aspetos referidos.
Por fim, cabe mencionar a reduzida visibilidade nacional e inexistência de
uma estratégia sólida de comunicação de ciência (Figura 7).
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Os agentes Média da UP deparam-se atualmente com um conjunto de constrangimentos que afetam a otimização dos recursos dispersos existentes.
Estes constrangimentos são elencados de seguida, associando-os às propostas
de ação sugeridas por estes mesmos agentes e ao papel que o MIL poderá
desempenhar.
O desconhecimento generalizado relativamente aos recursos que a Universidade
dispõe na área dos Média é a principal barreira a um maior desenvolvimento
desta área. Este desconhecimento é particularmente relevante no que respeita às competências e ao trabalho desenvolvido nas diferentes Unidades
de Formação e de I+D, embora também se manifeste ao nível dos recursos
disponíveis (ex. infraestruturas e equipamentos). Para além do mapeamento
dos recursos Média existentes na UP, os agentes Média UP propõem a
promoção de eventos de encontro e discussão (ex. debates, workshops,
seminários multidisciplinares). A promoção de projetos de investigação
aplicada multidisciplinar e a criação de uma call interna para “financiamento
semente” poderiam contribuir para fortalecer a ação coletiva no contexto
dos Média na UP. Os pequenos projetos experimentais beneficiários de
“financiamento semente” poderiam ganhar escala, numa fase posterior, através
da apresentação de resultados/projetos a outras fontes de financiamento.
Foi ainda sugerido que uma entidade como o MIL poderia ter um papel
relevante na mobilização de financiamento que comprometesse as Unidades
de Orgânicas relacionadas com os Média.
A gestão das infraestruturas de I+D da Universidade também se encontra
entre as preocupações dos agentes Média da UP. A falta de recursos financeiros
que possam ser canalizados para a contratação de técnicos especializados
dificulta a utilização dos Laboratórios de I+D. Nos últimos anos o financiamento externo de projetosde I+D permitiu a aquisição de equipamentos
de ponta para o seu desenvolvimento. Durante a vigência dos projetos a
manutenção e apoio à utilização destes equipamentos é frequentemente feita
Média na UP: barreiras e o papel do MIL no desenvolvimento de propostas concretas
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por bolseiros de investigação. Tem havido, no entanto, dificuldades em
conseguir financiamento específico para a contratação de recursos humanos
uma vez finalizados os projetos. No sentido de mitigar este constrangimento,
e manter os laboratórios ativos, os agentes Média propõem uma gestão mais
eficiente e partilhada dos recursos entre vários Laboratórios de I+D. Na prática
sugere-se o desenvolvimento de ações como a criação de uma plataforma para
gestão articulada dos recursos, de protocolos de procedimentos e de uso,
e a contratação partilhada de técnicos especializados (ex. na área dos Média
Digital) que assegurassem a abertura articulada de cada um dos laboratórios
(ex. uma vez por semana).
Também no âmbito da I+D foi mencionada a dificuldade em desenvolver
investigação em algumas áreas, nomeadamente nas dos Novos Média e
Ambientes Multiplataforma, sem o acesso a recursos das empresas (ex.
conhecimentos, acesso ao mercado). Ultrapassar este constrangimento
implicaria a criação de mecanismos de aproximação às empresas, por
exemplo, através do desenvolvimento e dinamização de uma plataforma
de oferta/procura de recursos entre a UP e o exterior (com particular relevo
para as empresas). Para além desta, também foi mencionada a criação de
uma agenda de necessidades de inovação das empresas/outras organizações
que servisse como ponto de partida para o desenvolvimento de projetos
experimentais. Outra ação proposta passa pelo desenvolvimento de uma
estratégia de comunicação coesa, por forma a fortalecer a imagem da UP
na área da I+D em Média.
Os constrangimentos afetam também as atividades de formação. Face à
redução da capacidade de captação de estudantes, em particular nos ciclos
mais avançados, foi sugerido o desenvolvimento de uma estratégia robusta
e inovadora de ligação ensino-investigação que seja capaz de fortalecer práticas
já desenvolvidas em algumas Unidades.

Média na UP: barreiras e o papel do MIL no desenvolvimento de propostas concretas
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Agregador, facilitador, intermediário, promotor e atractor foram as ideias
mais associadas ao papel que o MIL pode desempenhar para mitigar os
constrangimentos existentes e fortalecer os Média na UP enquanto área de
formação, de I+D e de prestação de serviços à comunidade (Figura 8).

dificuldades /necessidades

papel do MIL

propostas de acção
# mapeamento dos recursos Média na UP
# promoção de eventos de encontro e
discussão (ex. debates, workshops,
seminários multidisciplinares)

# falta de conhecimento interno sobre
recursos Média na UP (ex. competências,
infra-estruturas, equipamentos, eventos)

# promoção de projectos de investigação
aplicada multidisciplinar

#agregador
#facilitador
# dificuldades ao nível da gestão das infraestruturas e equipamentos de apoio à I+D
(ex. falta de técnicos especializados)
# redução da capacidade de captação de
estudantes (particularmente nos ciclos mais
avançados)

# dificuldade no desenvolvimento de
investigação em algumas áreas (ex. Novos
Média, Ambientes Multiplataforma) sem o
acesso a recursos das empresas (ex.
conhecimentos, acesso ao mercado)

#intermediário
#promotor
#“atractor”

# mobilização de financiamento
(comprometendo as Unidades de Orgânicas)
# criação de call interna para “financiamento
semente”

# gestão partilhada dos recursos (ex. criação de
protocolos procedimentos e de uso, plataforma
para gestão articulada dos recursos, partilha de
técnicos especializados)
# desenvolvimento de uma estratégia de
ligação ensino-investigação

# desenvolvimento e dinamização de uma
plataforma de oferta/procura interna/externa
de recursos (ex. infra-estruturas,
equipamentos, competências, serviços/
produtos)
# criação de uma agenda de necessidades de
inovação das empresas/outras organizações
# estratégia de comunicação coesa

Figura 8 - Média na UP: constrangimentos e o papel do MIL no desenvolvimento de propostas concretas
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Questionados sobre que pessoas/organizações poderiam ser incluídas neste
estudo de mapeamento e caracterização dos Media UP, os agentes entrevistados indicaram uma série de atores que desenvolvem a sua atividade na
UP e fora deste contexto. Com esta questão pretendeu-se sobretudo ampliar
o conhecimento sobre os agentes UP com atividade na área dos Média,
indo para além dos agentes com maior visibilidade, bem como identificar
agentes externos à UP que pudessem complementar e fortalecer a estratégia
do MIL. Na Região Norte destacam-se as empresas do universo da UPTEC
e pessoas/organizações no âmbito da produção e exibição de conteúdos.
À escala nacional, foram mencionados sobretudo agentes do contexto da
Educação e I+D, bem como em empresas com atividades diversas ao nível
da cadeia de valor dos Média (Figura 9).
#Fausto Carvalho (PT
Inovação)
#NOS
#Miguel Sales Dias
(Microssoft)
#Pedro Leal (Rádio
Renascença)
#António Pedro Costa
(Ludomedia)
#Jorge Cerveira Pinto (ex
Agência INOVA)

#José Matos Silva (TNSJ)
#Isabel Correia (RTP - Centro de Produção
Norte)
#Audiência Zero - Associação Cultural

#Adérito Marcos (UAB)
#Francislê Neri de Souza
(U.Aveiro)
#Maria José Loureiro
(U.Aveiro)
#Luís Tinoca (U. de Lisboa)
#Fernando Albuquerque (U.
de Lisboa)
#Ana Amélia Carvalho
(U.Coimbra)
#Maria João Gomes
(U.Minho)
#Rui Prada (SPCV)

#ARP - Augmented Reality Publisher
#Adclick
#Sonae IT
#Vodafone
# Fraunhofer Portugal

U
P
T
E
C

Região N

Figura 9 - Agentes Média potencialmente relevantes no desenvolvimento do MIL
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De acordo com o plano de trabalho definido para o Estudo de Caracterização
dos Média na Universidade do Porto, a entrega do presente Relatório conclui
as tarefas e outputs previstos.
Já fora do âmbito deste trabalho está a formulação de um Plano Estratégico,
e o correspondente Programa, onde se definirão as orientações estratégicas
e se identificarão as ações a desenvolver e os recursos a mobilizar (ex. financeiros, humanos).
Neste contexto cabe realçar que, a par de outro tipo de financiamento, o atual
ciclo de fundos estruturais da União Europeia destina uma parte significativa
do seu orçamento a iniciativas públicas de investigação, desenvolvimento
tecnológico e inovação.

Próximos passos
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I GUIÃO DE ENTREVISTA
INTRODUÇÃO
O MIL, o Centro de Competências da U. Porto na área dos Media, está a levar a cabo
um estudo sobre a área dos Media (sentido lato) na U. Porto. Este estudo tem como
objetivo identificar e caracterizar as iniciativas, os projetos e os meios existentes na
universidade nesta área.
O MIL é um Centro de Competências da U. Porto que tem como missão desenvolver
a capacidade da universidade na área dos Media, e colocar essa capacidade ao dispor das atividades de Ensino, Investigação e Inovação.
1. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA E ORGANIZAÇÃO (ex. centro de I+D, departamento,
serviço da UP, empresa: qual a sua relação com os Media na UP?)
2. RECURSOS DISPONÍVEIS
2.1. Recursos físicos
2.1.1. Identificação dos recursos (ex. laboratórios, estúdios, equipamento, software)
2.1.2. Caracterização dos usos (ex. uso interno/externo; pago/não pago; procedimentos)
2.2. Recursos humanos
2.2.1. Identificação dos recursos (ex. quantidade, tipos, áreas de especialização;
habilidades)
3. ATIVIDADES MAIS SIGNIFICATIVAS/DIFERENCIADORAS (ex. educação/formação,
projetos, produtos/serviços gerados, eventos)
4. REDES/COLABORAÇÕES (existentes: internas/externas à UP; formais/informais; identificação de pessoas/organizações; potenciais: identificação de pessoas/organizações)
5. PROJETAR OS MEDIA NA UP (E NA REGIÃO)
5.1. Futuro ambicionado para os Media na UP e na Região Noroeste (ex. áreas, iniciativas, infraestruturas a potenciar)
5.2. Identificação de necessidades (ex. recursos físicos, humanos, redes/interação/
colaboração)
5.3. Identificação de expectativas acerca do MIL (ex. que iniciativas/ações)

Anexos
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6. OUTROS
6.1. Identificação de outras pessoas/organizações que devam ser incluídas neste
estudo de mapeamento e caracterização dos Media UP.
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II ENTREVISTADOS
Entrevistado

Afiliação

António Coelho

Departamento/Faculdade: DEI - FEUP Centro I+D: INESC TEC

Armando Malheiro

Departamento/Faculdade: DCCI - FLUP Centro I+D: CETAC.MEDIA

Artur Pimenta Alves

Centro I+D: INESC-TEC

Carla Morais

Departamento/Faculdade: DCB – FCUP

Clara Gonçalves

UPTEC

Eugénio Oliveira, Jorge Teixeira, Pedro Saleiro

Departamento/Faculdade: DEI - FEUP Centro I+D: LIACC

Fernado Zamith

Departamento/Faculdade: DJCC - FLUP Centro I+D: CETAC.MEDIA

Gabriel David

Departamento/Faculdade: DEI - FEUP Centro I+D: INESC TEC

Heitor Alvelos

Departamento/Faculdade: FBAUP Centro I+D:ID+

Hélder Bastos

Departamento/Faculdade: DCCI - FLUP Centro I+D: CETAC.MEDIA

Helena Lima

Departamento/Faculdade: DCCI- FLUP

Isabel Reis

Departamento/Faculdade: DCCI- FLUP Centro I+D: CETAC.MEDIA

Joana Miranda

Reitoria, Serviço de Comunicação e Imagem - TVU.

Jose Azevedo

Departamento/Faculdade: DCCI - FLUP Centro I+D: CETAC.MEDIA

José Carneiro

Departamento/Faculdade: FBAUP Centro I+D: ID+

Miguel Carvalhais

Departamento/Faculdade: FBAUP Centro I+D: ID+

Nuno Moutinho

Departamento/Faculdade: FEP Centro I+D: Centro de Economia e Finanças
(CEFUP)

Olívia Pestana

Departamento/Faculdade: DCCI - FLUP Centro I+D: CETAC.MEDIA

Raul Vidal

Departamento/Faculdade: DEI - FEUP Centro I+D: INESC TEC

Rui Penha

Departamento/Faculdade: DEI/FEUP Centro I+D: INESC TEC

Rui Rodrigues

Departamento/Faculdade: DEI - FEUP Centro I+D: INESC TEC

Teresa Andrade

Departamento/Faculdade: DEEC-FEUP Centro I+D: INESC TEC

Verónica Orvalho

Departamento/Faculdade: DCC - FCUP Centro I+D: IT

Tito Vieira

Reitoria, UPdigital
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III OFERTA FORMATIVA DA UP NA ÁREA DOS MÉDIA
Ciclo

Designação

Unidades
responsável

Pessoa responsável

Contactos / website

Início

1º

Licenciatura em Ciência da Informação

FEUP, FLUP

Olívia Pestana (FLUP - DCCI)

cinf@letras.up.pt

2007/2008

1º

Licenciatura em Ciências da Comunicação
(3 especializações: Jornalismo,
Assessoria, Multimédia)

FBAUP, FEP,
FEUP, FLUP

Helder Bastos (FLUP - DCCI)

cic@letras.up.pt

2007/2008

1º

Licenciatura em Design de Comunicação

FBAUP

José Carvalhais (FBAUP DDESIGN)

-

2006/2007

2º

Mestrado em Ciência da Informação

FEUP, FLUP

António Soares (FEUP - DEI)

Sandra Reis
22 508 2134
sreis@fe.up.pt

2007/2008

2º

Mestrado em Ciências da Comunicação
(especializações: Cultura; Património e Ciência;- Estudos dos
Média e do Jornalismo)

FBAUP, FEP,
FEUP, FLUP

Helena Lima (FLUP - DCCI)

mecc@letras.up.pt

2008/2009

2º

Mestrado em Multimédia

FBAUP, FCUP,
FEP, FEUP, FLUP

Rui Rodrigues (FEUP - DEI)
Maria Teresa Andrade (FEUP
- DEEC)

Marisa Silva
FEUP - DEI, Sala I 012
Telefone: 225 082 134
mmult@fe.up.pt
https://web.fe.up.
pt/~dei/mm/pt/mestrado-em-multimedia/

2007/2008

2º

Mestrado em Design Gráfico e
Projetos Editoriais

FBAUP

Eduardo Aires (FBAUP DDESIGN)

-

2008/2009

2º

Mestrado em Design da Imagem

FBAUP

José Carneiro (Departamento de Design)

-

2006/2007

2º

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

FEUP

João Carlos Pascoal Faria
(FEUP - DEI)
Cristina Ribeiro (FEUP - DEI)

mieic@fe.up.pt

2006/2007

2º

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
(especialização em Telecomunicações, Eletrónica e Computadores)
NOTA: esta é 1 das 3 especializações disponíveis

FEUP

Paulo Portugal (FEUP
- DEEC)

3º

Doutoramento em Informação
e Comunicação em Plataformas
Digitais

FLUP
Universidade de
Aveiro

Armando Malheiro (FLUP
- DCCI)

3º

Doutoramento em Media Digitais

FBAUP, FCUP,
FEP, FEUP, FLUP
Universidade
Nova de Lisboa
Universidade de
Austin (Texas)

António Coelho (FEUP - DEI)
José Manuel Azevedo (FLUP
- DS)

3º

Doutoramento em Dersign

FBAUP
Universidade de
Aveiro

Heitor Alvelos (FBAUP DDESIGN)

3º

Doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências

FCUP

João Paiva (FCUP - DQB)

3º

Programa Doutoral em Engenharia Informática

FEUP

Eugénio Oliveira (FEUP - DEI)

2007/2008

3º

Doutoramento em Informática

FCUP, FEUP
Universidade de
Aveiro
Universidade do
Minho

Fernando Silva (FEUP - DCC)

2007/2008

2006/2007

icpd@letras.up.pt

2007/2008

2009/2010

pd.edc.diretor@
fc.up.pt

2009/2010

Fonte: UP - SIGARRA
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IV UNIDADES DE I+D NA ÁREA DOS MÉDIA
Tipo

Designação

Afiliação

Áreas de trabalho (genéricas)

Temáticas

Sub-sector(es) média

Responsáveis

Contactos

Website

Unidade de
I+D

CETAC.MEDIA:
Centro de Estudos
das Tecnologias
e Ciências da
Comunicação

FLUP
[DeCA Universidade de
Aveiro]

Ciências da Comunicação,
Ciência da Informação

Análise sociológica;
Análise de públicos:
Mediação tecnológica;
Media participativos;
Comportamento
informacional;
Preservação da
informação; Produção
de conteúdos

Livros, jornais e
outras publicações;
Videojogos; Cinema
e Vídeo; Rádio e
Televisão; Tecnologias
de Informação

Fernando
Zamith (FLUP DCCI)

CETAC.MEDIA – Porto
Praça Coronel Pacheco
8,
Porto
+351 220408410
cetac.media@gmail.com
(geral)

http://www.
cetacmedia.
org/

Centro de
I+D

CRACS: Center
for Research
in Advanced
Computing
Systems

INESC TEC*

Computational Models and
Languages for Scalable
Computing, Information Mining
and Web-Based Systems

E-Learning
Environments and
Tools, Semantic Digital
Libraries, Service
Oriented Architectures
and Open Data

Tecnologias de
Informação

Fernando Silva
(FEUP - DCC)

FCUP
Rua do Campo Alegre
1021/1055, Porto
cracs@dcc.fc.up.pt
+351 220402925

http://cracs.
fc.up.pt/

Centro de
I+D

CSIG: Centro
de Sistemas de
Informação e
Computação
Gráfica

INESC TEC*

Sistemas de Informação e
Computação Gráfica

Computação Gráfica
e Ambientes Virtuais,
Engenharia de
Software, Sistemas e
Gestão de Informação

Tenologias de
Informação,
Videojogos

António Gaspar
Ângelo Martins

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias,
Porto
+351 22 209 4199

https://www.
inesctec.pt/
csig/apresentacaocsig

Centro de
I+D

CTM: Centro de
Telecomunicações
e Multimédia

INESC TEC*

Processamento de Informação
e Reconhecimento de Padrões,
Processamento de Informação
e Reconhecimento de Padrões,
Processamento de Informação
e Reconhecimento de Padrões,
Tecnologias Óticas e Eletrónica

Arquiteturas de
redes, serviços de
telecomunicações,
processamento de
sinal e imagem,
microeletrónica,
TV digital e Multimédia

Telecomunicações,
Televisão, Multimédia

Manuel Ricardo
Augustin Olivier

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias,
Porto
+351 22 209 4298/9

Unidade de
I+D

ID+: Instituto de
Investigação em
Design, Media e
Cultura

FBAUP
[DECA Universidade de
Aveiro]

Design, Média, Cultura

Computação,
comunicação, criação;
Media e Perplexidade
(ex. Technological
Emancipation,
Post-Ideological
Speculation, Meaning
and Loss, Transmedia
storytelling)

Design
Média

Heitor Alvelos
(FBAUP DDESIGN)

Pólo de Indústrias
Criativas da UP
Praça Coronel Pacheco
2, Porto
idmais@gmail.com

http://www.
idmais.org/
pt-pt/

Laboratório
de I+D

LIAAD: Laboratório
de Inteligência
Artificial e Apoio à
Decisão

INESC TEC*

Inteligência artificial e Suporte
à Decisão

Machine Learning
and Data Mining,
Data Mining from
Structured Data, Data
Analysis and Statistical
Methods, Modeling
and Optimization

Tenologias de
Informação

Alípio Jorge
(FCUP - DCC)

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto
Frias,Porto
+351 222 094 000
Secretariado: Joana
Dumas,
jdumas@inescporto.pt,
+351 220 402 963

http://www.
liaad.up.pt/

Anexos
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Tipo

Designação

Afiliação

Áreas de trabalho (genéricas)

Temáticas

Sub-sector(es) média

Responsáveis

Contactos

Website

Unidade de
I+D

LIACC: Laboratório
de Inteligência
Artificial e Ciência
de Computadores

FCUP, FEUP

Inteligência artificial distribuída
e simulação baseada em
agentes, Cooperação inteligente
Homem-Máquina, Ciência de
computadores

Interoperabilidade
baseada no agente,
infra-estruturas
e aplicações de
sistemas multi-agente,
simulação e análise de
redes, text mining

Tenologias de
Informação
Videojogos

Eugénio Oliveira
(FEUP - DEI)

R. Campo Alegre 1021
4169-007 Porto
+351 220402900

http://www.
liacc.up.pt/

PIC: Porto
Interactive Center

IT*

Redes e Multimédia; Multimédia Computação gráfica
Interactivo
(animação facial);
Interacção HomemMáquina

Videojogos

Verónica
Orvalho (FCUPDCC)

FCUP, Departamento
de Ciência de
Computadores
Rua de Campo Alegre,
1021-1055, Porto
+351 220 402 966
info@
portointeractivecenter.
org

http://www.
portointeractivecenter.
org/site/

*Unidade
I+D
registada
na FCT
Laboratório
de I+D

*Laboratório
Associado
registado na FCT

Fonte: UP - SIGARRA
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V DOCENTES/INVESTIGADORES UP COM ATIVIDADE NA ÁREA DOS MÉDIA (ÁREAS CENTRAIS OU RELACIONADAS)
Agente

Grupo / categoria
profissional

Faculdade

Departamento

Centro de i+d

Grupo
de i+d

Interesses de investigação / ação

Área em média

ADEMAR Manuel
Teixeira de AGUIAR

Professor Auxiliar

FEUP

DEI

INESC TEC

CSIG

desenvolvimento de software:
arquitectura e design de software,
métodos ágeis, wikis e ferramentas
de colaboração abertas; aplicação
de software social e Web 2.0 a outro
tipo de domínios

Tecnologias de
Informação

ALÍPIO Mário
Guedes JORGE

Professor Auxiliar

FCUP

DCC

INESC TEC

LIAAD

Data mining, web mining,
recommender systems, active
learning, information retrieval,
association rules, distribution rules

ÁLVARO Pedro de
Barros Borges Reis
FIGUEIRA

Professor Auxiliar

FCUP

DCC

INESC TEC

CRACS

Distributed Systems and Services,
Semantic Digital Libraries, Web
Learning Environments and Tools,
e-Learning, Multimedia

AMÉLIA Maria
Pinto da Cunha
BRANDÃO

Professor Auxiliar

FEP

ACG

Ana ISABEL
Crispim Mendes
REIS

Professor Auxiliar

FLUP

DCCI

CETAC.MEDIA

-

Jornalismo, Rádio Online, Internet,
Rádio

Rádio
Multimédia

areis@letras.
up.pt
220408400 Ext.
4350

http://orcid.
org/0000-00029335-4574

ANTÓNIO
Fernando
Vasconcelos Cunha
Castro COELHO

Professor Auxiliar

FEUP

DEI

INESC TEC

CSIG

Augmented Reality, Computer
Graphics, Digital Games, Geospatial
Systems, Procedural Content
Generation, Procedural Modeling,
Serious Games, Virtual Reality

Videojogos

acoelho@fe.up.pt
22 508 1566 Ext.
3217
Salas: I133

http://orcid.
org/0000-00017949-2877

ANTÓNIO José
Machuco ROSA

Professor
Associado

FLUP

DCCI

CETAC.MEDIA

-

ANTÓNIO Manuel
LUCAS SOARES

Professor
Associado

FEUP

DEI

INESC TEC

CESE

Anexos

Contacto

Website

Tecnologias de
Informação

amjorge@fc.up.
pt

http://orcid.
org/0000-00025475-1382
http://www.
dcc.fc.up.
pt/~amjorge/

Multimédia
Tecnologias de
Informação

220402932
220402950

http://www.dcc.
fc.up.pt/~arf/

ameliabrandao@
fep.up.pt
ameliabrandao@
fep.up.pt
220426286 Ext.:
4286

arosas@letras.
up.pt
226077100 Ext.
4372
Informática; Engenharia do
conhecimento; Gestão de
Informação

Tecnologias de
Informação

als@fe.up.pt
222094317 Ext.
4326
Salas: S1.12

http://orcid.
org/0000-00015853-5137
https://web.
fe.up.pt/~als/
welcome.html
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Agente

Grupo / categoria
profissional

Faculdade

Departamento

Centro de i+d

Grupo
de i+d

ARMANDO
Manuel Barreiros
MALHEIRO da Silva

Professor
Associado

FLUP

DCCI

CETAC.MEDIA

-

ARTUR PIMENTA
ALVES

Professor
Catedrático (até
31-12-2013)

FEUP

-

INESC TEC

CTM

AURORA Amélia
Castro TEIXEIRA

Professor
Associado

FEP

ACE

BRUNO Sérgio
Gonçalves
GIESTEIRA

Professor Auxiliar

FBAUP

CARLA Susana
Lopes MORAIS

Professor Auxiliar
Convidado

FCUP

DQB

CATARINA Catarina
de Almeida
ROSEIRA

Professor
Associado

FEP

ACG

croseira@fep.
up.pt
Extensão
Telefónica: 4429
Telf.Alt.:
220426429
Salas: D641

UPTEC

-

cgoncalves@
uptec.up.pt
220 301 500
www.uptec.up.pt

CLARA Alexandra
Sousa GONÇALVES

Área em média

Contacto

Website

malheiro@letras.
up.pt
armando.
malheiro@gmail.
com
226077172 Ext.
4329
Salas: A184

http://www.fep.
up.pt/docentes/
ateixeira/
http://www.
giesteira.pt/

EDUARDO
Filipe Valente
Cunha
da Silva AIRES

Professor Auxiliar

FBAUP

DDESIGN

EUGÉNIO da Costa
OLIVEIRA

Professor
Catedrático

FEUP

DEI

Anexos

Interesses de investigação / ação

http://orcid.
org/0000-00022136-0019

LIACC

DAIAS

Design

Design

eaires@fba.up.pt

http://orcid.
org/0000-00018514-6794

Artificial intelligence, agents, multiagent systems

Tecnologias de
Informação

eco@fe.up.pt
22 508 1829 Ext.
3343

https://paginas.
fe.up.pt/~eco/
http://orcid.
org/0000-00019271-610X
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Agente

Grupo / categoria
profissional

Faculdade

Departamento

Centro de i+d

Grupo
de i+d

Interesses de investigação / ação

Área em média

Contacto

Website

EURICO Manuel
Elias de Morais
CARRAPATOSO

Professor Auxiliar

FEUP

DEEC

INESC TEC

CTM

Multimedia, Systems, Aplications,
Digital Libraries, e-learning

Multimédia

emc@fe.up.pt
22 508 1836
222094235
Ext. 3345
Salas: I331 , S3.11

http://orcid.
org/0000-00021677-3193

FERNANDO
António Dias
ZAMITH Silva

Professor Auxiliar

FLUP

DCCI

CETAC.MEDIA

FERNANDO JOSÉ
Magalhães Pinto
PEREIRA

Professor Auxiliar

FBAUP

DAP

FERNANDO
Manuel Augusto
da SILVA

Professor Catedrático

FEUP

DCC

INESC TEC

CRACS

logic programming, programming
languages, parallel and distributed
computing, middleware and peer-topeer systems, applications in information mining and bioinformatics

GABRIEL de Sousa
Torcato DAVID

Professor Associado

FEUP

DEI

INESC TEC

CSIG

Information Management, Databases, and Digital Preservation

HEITOR Manuel
Pereira Pinto da
Cunha e ALVELOS

Professor Auxiliar

FBAUP

DDESIGN

ID+

Media e
Perplexidade

Technological Emancipation, PostIdeological Speculation, Meaning
and Loss, Transmedia storytelling

HELENA Laura Dias
de LIMA

Professor Auxiliar

FLUP

DCCI

HÉLDER Manuel
Ferreira BASTOS

Professor Auxiliar

FLUP

DCCI

Anexos

Média

https://sites.
google.com/site/
zamith/
http://orcid.
org/0000-00029118-2289
http://www.
virose.pt/fjp/fjp/
Fernando_Jose_
Pereira.html

CETAC.MEDIA

fmsilva@fc.up.pt
220402925

http://orcid.
org/0000-00018411-7094
http://www.dcc.
fc.up.pt/~fds/

Tecnologias de
Informação

gtd@fe.up.pt
22 508 1408
225081502
Salas: I132

http://orcid.
org/0000-00015974-9989
https://paginas.
fe.up.pt/~gtd/

Design

halvelos@fe.up.
pt // halvelos@
gmail.com
22 519 2428

https://heitoralvelos.wordpress.com/

Transformações na imprensa escrita; Jornais
Redefinição das políticas editoriMultimédia
ais; produção noticiosa em ambiMédia Digitais
ente multimedia; novos formatos
e articulação com novos tipos de
público; Comunicação política e
meios digitais

hllima@letras.
up.pt
220408400
ext. 4313

http://orcid.
org/0000-00033023-6412

Jornalismo, Ciberjornalismo

hbastos@letras.
up.pt
bastos.helder@
gmail.com
220408400
ext. 4319

http://orcid.
org/0000-00026351-4610
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Agente

Grupo / categoria
profissional

Faculdade

Departamento

JOANA Rita Pinho
RESENDE

Professor Auxiliar

FEP

ACE

Centro de i+d

Grupo
de i+d

Área em média

Website

jresende@fep.
up.pt
220426532 ext.
4532
Salas: D606

https://sites.
google.com/site/
joanaresendefep/

jpf@fe.up.pt
22 508 1523 //
225081316
ext. 3386

http://orcid.
org/0000-00033825-3954

jpaiva@fc.up.pt
jcpaiva@jcpaiva.
net
239405242 Ext.
30549
:962505679
Salas: FC2363

http://orcid.
org/0000-00021377-0085
http://www.
fc.up.pt/pessoas/jpaiva/

jlopes@letras.
up.pt
jmteixeiralopes@
gmail.com
226077190 Ext.
4230
Salas: B253

http://orcid.
org/0000-00016891-7411

http://orcid.
org/0000-00028322-2578

Professor Auxiliar

FEUP

DEI

INESC TEC

JOÃO Carlos de
Matos PAIVA

Professor Associado

FCUP

DQB

Centro de
Investigação
em Química
da UP

JOÃO Miguel
Trancoso Vaz
TEIXEIRA LOPES

Professor Catedrático

FLUP

DS

JOÃO Paulo de
Jesus FAUSTINO

Professor Auxiliar
Convidado

FLUP

DCCI

João PEDRO de
Abreu TUDELA
Almeida Dias

Professor Auxiliar

FBAUP

DAP

jdias@fba.up.pt

http://pedrotudela.org/

Joaquim ANTERO
Magalhães
FERREIRA

Professor Auxiliar

FBAUP

DDESIGN

jferreira@fba.
up.pt
antero@anteroferreiradesign.pt
226 166 390

http://anteroferreiradesign.pt/

JOSÉ Manuel da
Silva Fernandes de
Carvalho CARNEIRO

Professor Auxiliar

FBAUP

DDESIGN

jcarneiro@fba.
up.pt

Anexos

model-based testing, model-driven
development and software process
improvement

Contacto

JOÃO CARLOS
PASCOAL FARIA

Centro de Investigação em
Media e Jornalismo (Universidade Nova de
Lisboa)

CSIG

Interesses de investigação / ação

Química, Ciência, Educação; Multimédia

Multimédia

jfaustino@letras.
up.pt
226077100 Ext.
4370
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Agente

Grupo / categoria
profissional

Faculdade

Departamento

Centro de i+d

JOSÉ MANUEL
Pereira AZEVEDO

Professor Associado

FLUP

DS

CETAC.MEDIA

Grupo
de i+d

Interesses de investigação / ação

Área em média

Contacto

Website

Inclusão Digital; Métodos de Investigação em Comunicação; Etnografia
Visual e Documentário Científico;
Compreensão Pública da Ciência;
Teorias da Comunicação

Vídeo

azevedo@letras.
up.pt
aazevedo@fe.up.
pt
22 607 7190
4196

https://sigarra.
up.pt/flup/pt//
func_geral.
formview?p_
codigo=215791
http://orcid.
org/0000-00026738-1827

JOSÉ Miguel
Santos Araújo
CARVALHAIS
Fonseca

Professor Auxiliar

FBAUP

DDESIGN

ID+
Id:D

CCC
{computação,
comunicação,
criação}

Design; Tecnologia de interface;
Computação gráfica; Comunicação
audiovisual; Estudos sobre os média

Design
Audiovisual

mcarvalhais@fba. http://orcid.
up.pt
org/0000-0002960190001
4880-2542
http://www.
carvalhais.org/

Maria CRISTINA
de Carvalho Alves
RIBEIRO

Professor Auxiliar

FEUP

DEI

INESC TEC

CSIG

Recuperação de informação, preservação digital e gestão de dados de
investigação

Tenologias de
Informação

mcr@fe.up.pt
22 508 1841 Ext.
3246
Salas: I135

http://orcid.
org/0000-00016150-0090

MARIA TERESA
Magalhães da Silva
Pinto de ANDRADE

Professor Auxiliar

FEUP

DEEC

INESC TEC

CTM

Aplicações multimédia sensíveis ao
contexto de utilização, em ambientes móveis e heterogéneos; tecnologias semânticas e recomendação
de conteúdos; televisão e cinema
digitais e novos media.

Sistemas Multimédia

mandrade@
fe.up.pt
maria.andrade@
inescporto.pt
22 508 1689
222094238
Ext. 3242
Salas: I330 , S3.13

http://paginas.fe.up.
pt/~mandrade/

NATÁLIA Maria
AZEVEDO
Casqueira

Professor Auxiliar

FLUP

DS

-

NUNO Alexandre
Meneses Bastos
MOUTINHO

Professor Auxiliar

FEP

ACE

-

OLÍVIA Manuela
Marques PESTANA

Professor Auxiliar

FLUP

DCCI

Anexos

CETAC.MEDIA

-

http://orcid.
org/0000-00021363-5027

nazevedo@letras. http://orcid.
up.pt
org/0000-0002nataliazevedo@
6387-7868
netcabo.pt
22 607 7190 Ext.
4248
Salas: B248
http://www.fep.
up.pt/docentes/
moutinho/
http://orcid.
org/0000-00022937-3471
Ciência da Informação

opestana@letras.
up.pt
ompestana.flup@
gmail.com

http://orcid.
org/0000-00025485-3143
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Agente

Grupo / categoria
profissional

Faculdade

Departamento

Centro de i+d

Grupo
de i+d

PATRÍCIA Isabel
Sequeira Leitão
ROMEIRO

Investigador Pósdoutoramento

FLUP

DG

CEGOT

PAULA Maria
GUERRA Tavares

Professor Auxiliar

FLUP

DS

PAULO José
Lopes Machado
PORTUGAL

Professor Associado

FEUP

DEEC

PEDRO Jorge Couto
CARDOSO

Professor Convidado

FBAUP

DDESIGN

PEDRO Leão
Ramos Ferreira
NETO

Professor Auxiliar

FAUP

PEDRO Manuel dos
Santos QUELHAS
Taumaturgo de
BRITO

Professor Auxiliar

FEP

ACG

PEDRO Miguel
Machado Soares
CARVALHO

Investigador

FEUP

DEEC

ROSA Maria
MARTELO
Fernandes Pereira

Professor Associado

FLUP

DEPER

Anexos

Interesses de investigação / ação

Área em média

Contacto

Website

-

Design, Videojogos

promeiro@letras.
up.pt
patriciaromeiro@
yahoo.com
226077100

https://www.
linkedin.com/in/
patriciaromeiro

CEGOT

-

Música

pguerra@letras.
up.pt
mariadeguerra@
gmail.com
22 607 7190 Ext.
4222
Salas: B250

http://orcid.
org/0000-00032377-8045

INESC TEC

CTM

Modelação e avaliação da confiabilidade/desempenho de sistemas de
comunicação; Sistemas confiáveis

Telecomunicações

pportuga@fe.up.
pt
220413259 Ext.
3215
Salas: I017

http://orcid.
org/0000-00026386-9753

Design, Interaction, New Media,
Multimedia, Video Games

Design, Interaction, New Media,
Multimedia,
Video Games

Comunicação, Fotografia e Multimédia

INESC TEC

CTM

Fotografia

http://orcid.
org/0000-00018546-4194
http://pcardoso.
tumblr.com/
pneto@arq.up.pt
220425501 Ext.
5501
Salas: TE3.3

http://orcid.
org/0000-00016957-5011

pbrito@fep.up.pt
220426350 Ext.
4350
Salas: A303

http://orcid.
org/0000-00032672-5950

pmsc@fe.up.pt
Email alternativo:
pedro.carvalho@
inescporto.pt

http://www.
inescporto.
pt/~pmc/

rmartelo@letras.
up.pt
rosamartelo@
sapo.pt
226077167/ 82
Ext.4176
Salas: A192

http://orcid.
org/0000-00024978-7620
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Agente

Grupo / categoria
profissional

Faculdade

Departamento

Centro de i+d

Grupo
de i+d

Interesses de investigação / ação

RUI Luis Nogueira
PENHA

Professor Auxiliar
Convidado

FEUP

DEI

INESC TEC

CTM

RUI Pedro Amaral
RODRIGUES

Professor Auxiliar

FEUP

DEI

INESC TEC

CSIG

SANDRA Maria da
SÁ COUTO Maio
Gomes

Professor Convidado

FLUP

DCCI

SÉRGIO Sobral
NUNES

Professor Auxiliar

FEUP

DEI

SORAIA Alexandra
Mesquita FERREIRA

Professor Auxiliar
Convidado

FEUP

DEI

soraia@fe.up.pt

SUZANA Margarida
Dias dos Santos
CAVACO

Professor Auxiliar

FEP

ACE

scavaco@fep.
up.pt
scavaco@
scavaco.com

http://orcid.
org/0000-00018129-8555

TIAGO Barbedo
ASSIS

Professor Auxiliar

FBAUP

DAP

tassis@fba.up.pt

http://orcid.
org/0000-00016426-8864

TITO CARLOS
Soares VIEIRA

Colaborador UPdigital

Reitoria UP

Porto Digital
(UPdigital)

-

-

Telecomunicações

tito@uporto.pt
22041 3006 Ext.
1621
Extensão Telefónica:
Salas: D106

http://orcid.
org/0000-00025655-8869

VERÓNICA Costa
Teixeira Pinto
ORVALHO

Professor Auxiliar

FCUP

DCC

IT

NetComputer Animation, Geometric
works
Modeling and Deformation, Humanand Mul- Computer Interaction
timedia

Videojogos

veronica.orvalho@fc.up.pt

http://orcid.
org/0000-00027150-6098

Computer Graphics, Interaction and
Game Design and Development

Área em média

Videojogos

Contacto

Website

ruipenha@fe.up.
pt
22 508 1871
Salas: J105

http://orcid.
org/0000-00026071-7367
http://ruipenha.
pt/

ruirodrig@fe.up.
pt
rui.rodrigues@
fe.up.pt
22 508 2111 Ext.
2111

http://orcid.
org/0000-00034883-1375

scouto@letras.
up.pt 220408400
Ext. 4351
INESC TEC

CSIG

Information Management, Information Retrieval, Web Information
Systems

Redes de computadores e serviços
(ex. Cloud Computing, Computação
de elevado desempenho, Segurança
informática, Redes de computadores); Ambientes de computação de
elevado desempenho virtuais em
infraestruturas heterogéneas; IPv6”

Tecnologias de
Informação

ssn@fe.up.pt
sergio.nunes@
fe.up.pt
22 508 1772
Salas: I229

http://orcid.
org/0000-00022693-988X
https://web.
fe.up.pt/~ssn/

Fonte: UP - SIGARRA , Entrevistas, Plataforma ORCID

Nota: Esta relação de Docentes/Investigadores UP com atividade na área dos Média não é exaustiva nem se encontra completa.
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