
Cientista do Técnico premiada por 
descobrir algoritmos que ajudam na 
georreferenciação 

 
 

Uma investigadora do Instituto Superior Técnico ganhou hoje um prémio pelo 

seu trabalho científico de georreferenciação que poderá melhorar a vida das 

pessoas em áreas tão vastas como a busca e salvamento ou a detecção de 

incêndios. 

 

A turca Pinar Oguz Ekim chegou a Portugal em 2007 e, no Instituto Superior 

Técnico, desenvolveu um trabalho de investigação: "Algoritmos robustos de 
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localização em redes de sensores com aplicações a seguimento de alvos” hoje foi 

galardoado com o Prémio Científico IBM. 

“A necessidade de localização é permanente na nossa vida diária. Nas cidades de 

futuro teremos, por exemplo, ajudas à condução, que poderão evitar choques e 

evitar aumentos de tráfego. Mas para isso é preciso ter sistemas de localização”, 

explicou a investigadora de 33 anos. 

Segundo a professora, os algoritmos poderão ser usados para ajudar as 

populações em áreas tão diferentes como a detecção de incêndios, terramotos 

ou catástrofes naturais para, "por exemplo, encontrar uma pessoa que se quer 

salvar ou ver onde está uma pessoa que entra num edifício". 

Sistemas de geolocalização já existem, mas Pinar Ekim desenvolveu um sistema 

mais simples e económico: “As redes de sensores sem fios podem ser usadas em 

casas inteligentes, na busca e salvamento de pessoas, na área da logística e 

monitorização ambiental”, disse a investigadora durante a cerimónia de entrega 

do prémio na área das Ciências da Computação e Tecnologias de Informação que 

decorreu hoje no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa. 

Segundo a autora, a investigação pretende estimar simultaneamente a trajetória 

de um alvo que se move no raio de ação de uma rede de sensores e a localização 

de vários nós desta rede, cujas posições são desconhecidas à partida. 

“Os principais cenários de aplicação deste trabalho incluem ambientes 

interiores, subterrâneos ou submarinos, onde não é possível ter acesso ao 

popular sistema GPS para autolocalização”, explicou Pinar Oguz Ekim. 

O presidente do júri lembrou hoje que “esta é a segunda vez, em 23 anos, que 

uma mulher ganha o prémio” e é “também a segunda vez que um candidato de 

nacionalidade não portuguesa ganha”. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

24-09-2013

Cientista do Técnico premiada por descobrir algoritmos que ajudam na georreferenciação


Internet Nacional

Cientista do Técnico premiada por descobrir algoritmos que ajudam na georreferenciação
 24-09-2013 INTERNET

ID
:

4
6
3
5
3
3
0

2 de 3



“A Pinar é mais um exemplo do excelente trabalho que se tem realizado nas 

salas, nos laboratórios, nos corredores das nossas Universidades. Prova disso 

está na curiosidade que este trabalho já criou junto do laboratório de 

Investigação da IBM em Zurique”, disse por seu turno o presidente da IBM 

Portugal, António Lima. 

O prémio de 15 mil euros foi entregue pelo ministro da Educação e Ciência, 

Nuno Crato, que sublinhou o facto de o galardão mostrar a “capacidade de 

atração que os centros de investigação portugueses têm neste momento no 

mundo” e mostrar "a qualidade da ciência que se faz agora" em Portugal. 

"Não é possível fazer investigação com esta qualidade se não houver massa 

critica, nem centros de investigação", defendeu Nuno Crato, sublinhando no 

entanto que para se conseguir trabalho de qualidade é igualmente preciso 

"muito trabalho, muita dedicação e muita exigência". 

Questionado pelos jornalistas à margem do encontro, Nuno Crato negou que o 

Ministério da Educação e Ciência não esteja a cumprir a legislação que estipula 

que as turmas com alunos com Necessidades Educativas Especiais tenham no 

máximo 20 estudantes. 

Sobre a introdução do inglês como disciplinar obrigatória no 1º ciclo, Nuno 

Crato sublinhou que o ministério tem “ideias muito claras” que se podem 

resumir em dois pontos: “exigência” e “passos tranquilos e graduais, bem 

conhecidos e bem discutidos”. 
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INVESTIGADORA DO IST

RECEBEU PRÉMIO CIENTÍFICO

IBM 2012 PELAS MÃOS

DENUNOCRATO

Ministro da Educação e Ciência destacou iniciativa da
IBM como um exemplo a seguir no que toca ao envolvi-

mento das empresas no crescimento do país
Decorreu no passado dia 24 de setembro, no Salão
Nobre do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa,
a cerimónia de entrega do Prémio Científico IBM, que
distinguiu o melhor trabalho de investigação a concur-

so no ano de 2012 na área das Ciências da Computa-
ção e Tecnologias de Informação.
O galardão, no valor de 15 mil euros, foi entregue pelas
mãos do ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato,

a Pinar Oguz Ekim, de 33 anos, uma jovem investiga-
dora do IST a terminar o programa de Doutoramento

em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, pela
sua investigação na área da georreferenciação com o

trabalho: "Algoritmos robustos de localização em redes
de sensores com aplicações a seguimento de alvos".



 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=682885&tm=8&layout=122&visual

=61 

Prémio IBM 2012 atribuído a investigadora 

turca doutorada no IST  

24 Set, 2013, 14:52 

 O prémio científico IBM 2012 foi atribuído a uma 

investigadora turca que fez o doutoramento no Instituto 

Superior Técnico. Pinar Oguz conquistou o galardão no 

valor de 15 mil euros com base no trabalho na área da 

engenharia electrotécnica e de computadores. E recebeu-o 

esta manhã pelas mãos do ministro da Educação. Com esta 

investigação, Pinar Ortiz pretende, através de uma rede de 
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sensores, localizar posições desconhecidas à partida, 

mesmo em ambientes onde o conhecido sistema GPS não 

funciona, como seja em meios subterrâneos ou em 

submarinos. É a segunda vez em 23 anos que um 

estrangeiro recebe este prémio promovido pela IBM, que 

tem como objectivo distinguir investigação nas mais 

diversas áreas.  
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Prémio Científico IBM 2012 para Doutorada no 

IST  

24-09-2013   

       

Jornalista: Lúcia Vinheiras Alves / Imagem e Edição: António Manuel 
       

© TV Ciência  

 

Investigação em modelos 

computacionais para localizar e 

seguir alvos em locais onde o 

GPS não dá resposta, como 

sejam o interior de edifícios e 

áreas subterrâneas, deu Prémio 

Científico IBM a doutorada no 

IST, de nacionalidade turca. Um 

trabalho de investigação na área 

da georreferenciação com forte 

interesse em variadas áreas 

práticas.  

       

 

       

 

 

 

 

 

 

         
Localizar e seguir um alvo é hoje possível com recurso a sistemas de posicionamento 

global ou GPS. Mas em locais onde há obstruções ao sinal do GPS são utilizados 

sistemas à base de sensores.  

 

Posicionar os sensores e seguir o alvo exige complexos sistemas de cálculo, quer seja 

em espaços exteriores quer seja no interior de edifícios.  

 

A elaboração de algoritmos robustos que permitam a localização em redes de 

sensores com aplicação a seguimento de alvos foi o trabalho de investigação de Pinar 
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Oguz Ekim.  

 

Um trabalho que faz parte do doutoramento desta investigadora de nacionalidade 

turca que foi desenvolvido no Instituto de Sistemas e Robótica, do Instituto Superior 

Técnico (IST).  

 

A necessidade de localizar os fogos florestais e monitorizar o percurso em tempo real 

foi uma das motivações que Pinar Oguz Ekim encontrou para o trabalho de 

investigação.  

 

«Na verdade essa foi uma das motivações no início do Doutoramento porque 

sabemos que o solo em Portugal é muito propício a incêndios nas florestas», afirmou 

a investigador, em declarações à TV Ciência.  

 

Neste sentido, os investigadores decidiram que seria interessante «colocar uma série 

de sensores na floresta ou posicioná-los, por exemplo, nas árvores», deixando-os 

«funcionais para fornecerem sinais regularmente» e explica a investigador «quando 

houvesse uma deteção de um incêndio, então poderemos dizer através das medições 

de distâncias que os sensores fornecem, que existe um incêndio e o incêndio está 

ali».  

 

Para além dos fogos florestais, os problemas de localização e seguimento de alvos 

assume particular interesse e complexidade técnica no interior de edifícios.  

 

«Especificamente nas aplicações dentro de portas podemos não ter um sinal GPS e 

dependemos de outras fontes como os sensores. Nas aplicações interiores devido aos 

principais obstáculos entre os sensores, temos áreas com multi caminhos ou 

reflexões entre sinais que nos dão estimativas erradas entre as distâncias, por isso, o 

que usamos é a estimativa das distâncias para fazer a localização e acompanhamento 

de alvos», explicou a cientista.  

 

Assim, referiu Pinar Oguz Ekim , «devemos ultrapassar este problema da obstrução e 
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reflexão e trabalhar com menos conhecimento já que o GPS não funciona», pelo que 

«devemos propor novas soluções principalmente para os cenários interiores».  

 

Mas para Pinar Oguz Ekim os cenários exteriores como cidades ou outros espaços 

com diversos obstáculos aos sinais do GPS colocam idênticas dificuldades na 

localização e no seguimento de alvos.  

 

Nas «zonas exteriores, especialmente em áreas em que os edifícios estão muito 

juntos ou em florestas onde os sinais que se obtêm através do GPS não são de alta 

qualidade, se queremos localizar os sensores para observar a área ou seguir o alvo, o 

animal ou seja qual for a situação, então devemos desenvolver novas soluções para o 

problema».  

 

A investigadora considerou algumas situações críticas e de elevada complexidade na 

elaboração dos algoritmos.  

 

Através de exemplos extremos, a cientista explicou que «assumindo que de alguma 

forma instalam-se sensores num edifício, após um terramoto o edifício colapsa mas 

ainda se recebem sinais de sensores, mas não se sabe a localização exata desses 

sensores. E gostaríamos de enviar um bombeiro para dentro do edifício e queremos 

protegê-lo». 

 

Nessa situação «queremos monitorizá-lo e pedimos-lhe que ele salve pessoas. Mas 

dependemos do quê? Para onde ele vai? Como sabemos? Fazemos medições de 

inter-distâncias entre o bombeiro e os sensores, sobre os quais não conhecemos as 

posições, portanto, devemos simultaneamente estimar a localização desses sensores 

e seguir o bombeiro».  

 

Para a construção de algoritmos robustos que determinem, em situações extremas, a 

posição dos sensores e a localização dos alvos, a cientista utilizou estratégias 

baseadas em sensores âncora.  
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«Nós não fazemos magia, apenas usamos a matemática. Obtemos as medições das 

distâncias entre os sensores e os alvos e com a formação dessas medições obtemos 

uma grande métrica das medições. No entanto, não sabemos todas as medições, 

apenas sabemos algumas entradas da métrica e estimamos o resto da métrica 

dependendo da nossa observação», explicou a investigadora.  

 

«Quando completamos ou quando encontramos distâncias métricas próximas das 

métricas de observação, então devido à relação entre a consolidação das posições e 

da métrica conseguimos extrair posições relativas dos sensores e dos alvos. Depois se 

soubermos a posição de um conjunto de sensores, por exemplo, de três ou quatro 

âncoras (sensores dos quais sabemos as posições) então temos as posições globais 

dos sensores e do alvo», afirmou a investigadora.  

 

O elevado nível científico do trabalho de Pinar Oguz Ekim, bem como a importância 

da aplicação destes algoritmos de localização e seguimento de alvos, foram 

reconhecidos com o Prémio Científico IBM 2012.  

 

Na entrega do prémio à cientista, que decorreu no Salão Nobre do IST, para além das 

presenças dos presidentes do Instituto Superior Técnico, e da IBM Portugal, esteve 

presente Nuno Crato, Ministro da Educação e Ciência.  

 

Para a cientista o prémio é o reconhecimento da importância do trabalho 

desenvolvido. Pinar Oguz Ekim explicou à TV Ciência que o Prémio «significa que 

estamos a fazer algo bom, funcional e aplicável ao mundo real».  
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A investigadora contou ainda que chegou a Portugal há cerca de seis anos, um pouco 

por acaso. «No meu percurso não sonhava sequer que viria para Portugal alguma vez 

na vida. Mas quando decidi concorrer ao Doutoramento, procurei as várias 

possibilidades e nessa altura o Programa de doutoramento conjunto Carnegie Mellon 

University-Portugal foi aberto pela primeira vez e houve uma abertura de 

candidaturas e soube por um colega e concorri. Na verdade vim para fazer o 

programa dual, mas devido à minha vida pessoal, decidi continuar a fazer todo o meu 

doutoramento do IST». 

 

De partida para a Turquia, a investigadora tem pena de não ficar em Portugal. «Eu 

queria, mas tenho uma família, tenha um marido e um filho de três anos e em 

Portugal o meu marido não tem tido a oportunidade de encontrar um trabalho 

relacionado com a área dele, portanto, gostávamos de ficar juntos e eu gostava de 

ficar em Portugal, mas não é viável para nós». 

 

Apesar de tudo, Pinar Oguz Ekim tem a confiança que manterá o trabalho de 

colaboração com o Instituto de Sistemas e Robótica do IST.  

 

O Prémio Científico IBM distingue o contributo de trabalhos de investigação para o 

desenvolvimento das Ciências da Computação e Tecnologias de Informação em 

Portugal, vai já na 23ª edição. O prémio tem um valor pecuniário de 15 mil euros e, 

pela segunda vez, reconhece o trabalho de uma mulher cientista.  
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Investigadora do IST recebe Prémio 

Científico IBM 2012 

Publicado a 24 de Setembro de 2013 por Luis Vedor em Notícias 

 

Decorreu hoje no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, a 

cerimónia de entrega do Prémio Científico IBM, que distinguiu o melhor trabalho de 

investigação a concurso no ano de 2012 na área das Ciências da Computação e 

Tecnologias de Informação. 

O galardão, no valor de 15 mil euros, foi entregue pelas mãos do ministro da Educação 

e Ciência, Nuno Crato, a Pinar Oguz Ekim, de 33 anos, uma jovem investigadora do 

IST a terminar o programa de Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores, pela sua investigação na área da georreferenciação com o trabalho: 

“Algoritmos robustos de localização em redes de sensores com aplicações a seguimento 

de alvos”. 

No discurso que dirigiu à vencedora, Nuno Crato destacou a iniciativa da IBM e referiu 

a necessidade de existir em Portugal uma maior ligação entre o tecido empresarial e o 

mundo académico. 

“Estou muito feliz e orgulhosa por ter sido distinguida com o Prémio Científico da IBM, 

pelo reconhecimento do impacto no nosso dia-a-dia que pode advir deste trabalho, 

desenvolvido em colaboração com os meus orientadores João Pedro Gomes e Paulo 

Oliveira. É gratificante pensar que a disseminação destas ideias pode vir a influenciar o 

desenvolvimento da tecnologia, operando transformações positivas no nosso Planeta por 

via de uma interacção mais inteligente com o meio que nos rodeia”, assumiu a 

investigadora Pinar Oguz Ekim. 

 

http://pcguia.sapo.pt/category/noticias/
http://pcguia.sapo.pt/wp-content/uploads/2013/09/Entrega-Prémio-Científico-IBM-2012-01-1024x685.jpg

