
 
 
 

SONAE IM E FEUP ALIAM-SE PARA CRIAR LABORATÓRIO  
DE INVESTIGAÇÃO QUE APROXIMA A INOVAÇÃO CIENTÍFICA ÀS EMPRESAS 

 
O Sonae IM LAB@FEUP materializa uma aposta estratégica na criação de conhecimento na área 

da engenharia informática, promovendo a inovação e a competitividade das empresas e 
contribuindo para fomentar o emprego científico altamente qualificado. 

 
Porto, 14 de janeiro de 2019 – A Sonae IM e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP) estabeleceram uma parceria para a criação de um laboratório de investigação e desenvolvimento 

denominado Sonae IM LAB@FEUP. O objetivo é criar as condições para a realização de projetos de I&D 

na área de engenharia informática, que reflitam as áreas estratégicas da academia e a satisfação de 

necessidades do universo empresarial.  

Para tal, o Sonae IM LAB@FEUP propõe-se a promover projetos de Doutoramento e de Mestrado, com 

duração respetiva aproximada de 4 anos e de 6 meses, com base em desafios reais lançados pelas 

empresas do universo Sonae IM. Os estudantes selecionados poderão desenvolver os seus projetos com 

bolsas de estudo asseguradas, terão a oportunidade de colaborar diretamente com a empresa e de 

usufruir dos seus recursos formativos, técnicos e humanos, aceder a financiamento para apresentação 

de resultados nacional e internacionalmente, entre outros benefícios.  

A iniciativa, lançada no arranque do atual semestre académico, constitui-se como a plataforma para a 

construção de uma comunidade de conhecimento partilhado na área de engenharia informática entre a 

FEUP, a Sonae IM e empresas associadas. O objetivo é potenciar a materialização da inovação no 

mercado, sobretudo nas áreas de I&D de Inteligência Artificial & Sistemas Preditivos, Tecnologias 

Transacionais e Experiência do Consumidor & Soluções, com a tónica na aplicação às áreas de 

telecomunicações, retalho e cibersegurança. 

De acordo com Eduardo Piedade, CEO da Sonae IM, “a concretização deste laboratório e o seu 

contributo para a investigação em Inovação de forma colaborativa com a academia reforçará a 

estratégia da Sonae IM, de investir em negócios e tecnologias inovadores à escala global. A parceria, que 

antecipamos extremamente frutuosa, deixa-nos muito orgulhosos, não só por proporcionar 

oportunidades de cocriação de conhecimento altamente valorizado no mundo empresarial, como 

também por contribuir para a qualificação dos futuros profissionais do setor.”  

Segundo o Professor João Paiva Cardoso, diretor do Departamento de Engenharia Informática da FEUP, 

“esta iniciativa reveste-se de uma importância grande uma vez que irá permitir fortalecer ainda mais as 

sinergias entre a indústria e a academia, acelerando a concretização de projetos de investigação 

científica, financiados diretamente pela indústria, e para a indústria, em desafios de grande impacto 

científico, tecnológico e empresarial.” 



 
 
 
No âmbito do funcionamento do laboratório de investigação e desenvolvimento, as empresas 

associadas da Sonae IM vão apresentar desafios relacionados com as áreas de I&D dos cursos de 

doutoramento e mestrado do Departamento de Engenharia Informática (DEI) da FEUP, articulados com 

o calendário de cada ano letivo.  

Após validação pelo corpo docente, os desafios são desenvolvidos conjuntamente para integrar as 

chamadas de propostas de doutoramento e mestrado, designadamente do Mestrado Integrado em 

Engenharia Informática e Computação e do Programa Doutoral em Engenharia Informática. As 

propostas selecionadas pelos estudantes são posteriormente avaliadas por um júri constituído para o 

efeito e a partir daqui os alunos iniciam os seus projetos em colaboração com a respetiva empresa, 

usufruindo dos benefícios estabelecidos.  

 
 
Sobre a Sonae Investment Management 
A Sonae IM é a empresa do grupo Sonae focada no investimento em empresas tecnológicas nas áreas de 
cibersegurança, telecomunicações e de retalho. Atualmente, possui mais de 17 investimentos diretos em empresas 
com elevado potencial tecnológico e em diferentes fases de desenvolvimento que vão desde a fase inicial (early 
stage) até à fase de crescimento (growth stage). Recentemente também investiu como limited partner em 3 fundos 
geridos pela Armilar Venture Partners que detém participações em 22 empresas, que incluem a Outsystems e a 
Feedzai. Para mais informações, por favor visite: http://sonaeim.com 
 
 
Sobre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Com origens no século XVIII, a Universidade do Porto (UPORTO) é atualmente uma das mais prestigiadas 

Instituições de Ensino Superior na Europa. Conta com aproximadamente 32 mil Estudantes e 2400 professores e 

investigadores, assim como 1600 membros de staff nas suas 15 escolas e 60 unidades de investigação científica 

localizadas em 3 campi universitários na cidade do Porto.  

A Faculdade de Engenharia (FEUP) é a maior das 14 Faculdades que constituem a Universidade do Porto, 

apresentando perto de 8000 estudantes, 63 cursos e cerca de 600 professores e investigadores em 9 

Departamentos de Engenharia: Química, Civil, Eletrotécnica e de Computadores, Industrial e Gestão, Informática e 

Computação, Mecânica, Física, Metalúrgica e de Materiais e Minas e Geoambiente.  

A FEUP está localizada num verdadeiro Bairro de Inovação, em que a forte presença das engenharias, das ciências 

da saúde e do empreendedorismo se revela altamente propícia ao processo de inovação. Aqui encontra-se 

também instalado o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), estrutura fundamental de 

apoio à transferência de conhecimento entre a universidade e o mercado.  Mais informações em: www.fe.up.pt  
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