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RESUMO 
A Observit foi fundada em 2001, por Docentes e Engenheiros do DEEC. Tinha como missão 
desenvolver soluções de visão por computador para o mercado. Mas em 2001, o mercado ainda 
não estava tecnologicamente maduro para aplicar visão por computador. A área de mercado que 
nos pareceu mais promissora, a da videovigilância, estava apoiada em tecnologia analógica e não 
era evidente como poderíamos vir a desenvolver soluções de visão por computador. A solução 
que encontrámos foi a de principiar a nossa actividade no desenvolvimento das tecnologias de 
base. Demo-nos conta de que era essencial que o mercado da videovigilância desse o salto do 
vídeo analógico para o vídeo digital sobre redes IP. Precisámos de alguns anos para consolidar a 
Observit como empresa de engenharia especializada em vídeo sobre IP. Tivemos que construir 
um nome, uma equipa, um currículo. Mas à medida que a empresa foi amadurecendo, foi possível 
começar a investir recursos em investigação e desenvolvimento na área da visão por computador. 
Hoje, passados dez anos, a Observit tem um orçamento anual substancial para actividades de 
I&D, muitas das quais exercidas em colaboração com o Instituto Superior Técnico, mais 
especificamente, com o DEEC. Na palestra, para além do percurso empreendedor da Observit, 
será apresentada a experiência da empresa na sua relação de dez anos com o IST/DEEC. 
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