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1. Identificação do Projecto

Área Científica Principal

Instrumentação Biomédica

Área Científica Secundária

Engenharia Bioquímica

´Título do Projecto

Desenvolvimento e estudo aplicacional de um leitor de microarray portátil e 
adaptável de biodetecção para diagnóstico in loco e análise clínica rápida

Financiamento Solicitado

194,612€

Palavra-chave 1
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Palavra-chave 2

Biodetecção

Palavra-chave 3

Diagnóstico in loco

Palavra-chave 4

Análise Clínica Rápida

Data de início do projecto

4 de Janeiro de 2010

Duração do projecto em meses

24
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2. Instituições envolvidas

Instituição Proponente

Instituto Superior Técnico

Unidade de Investigação

Centro de Engenharia Biológica e Química (CEBQ)

Unidade de Investigação Adicional

Instituto de Plasma e Fusão Nuclear (IPFN)

Instituição de Acolhimento

Instituto Superior Técnico
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3.Componente Científica

3.1. Sumário Executivo

A comunidade médica tem sido lenta ou relutante em adoptar novas 
tecnologias de diagnóstico e análise. Os principais entraves têm sido o seu 
custo, tamanho inadequado a ambientes de escritório ou à falta de tempo para 
formação na operação de aparelhos complexos.

Os sistemas integrados POC (“point-of-care” pequenos diagnósticos rápidos in 
loco), permitem processar amostras clínicas com uma variedade de bio-
marcadores e em vários ambientes: laboratórios clínicos, quartos hospitalares, 
escritórios de médicos, entre outros. Para além disso, a sua utilização simples e 
automatizada, permitem aumentar a eficiência e reprodutibilidade dos 
procedimentos ao reduzir os casos de erro humano. Pode-se também evitar a 
presença de técnicos especializados que realizem os testes, reduzindo assim 
os custos em pessoal.

Os sistemas de microarrays actuais podem ser adaptados para serem 
utilizados em aplicações POC utilizando uma lâmina de microscópio.Após um 
breve período de incubação, o único equipamento necessário para analisar os 
resultados num ensaio pré-impresso é um leitor de microarrays e um 
processador de imagem simples. No entanto, os leitores de microarrays 
actuais, a laser, custam milhares de dólares, são bastante volumosos, e 
requerem um operador especializado. 

Existe então claramente oportunidade para criar um leitor pequeno e 
especializado para se complementar com os sistemas de “slide-base-assay” 
actuais. Um dos desafios é a miniaturização da fonte de luz, passando de laser 
par LED, sem reduzir drasticamente a potência fornecida. Vários grupos 
tentaram endereçar as várias desvantagens referidas dos sistemas laboratoriais 
[9,10,16], sem no entanto, chegar realmente a um sistema completamente 
portátil, adaptável e de fácil duração.

O nosso projecto propõe-se a endereçar as desvantagens dos scanners 
comerciais, como tamanho, custo e complexidade, apelando àqueles que 
procuram soluções POC. Embora não tendo todas as funções e características 
dos leitores de maior dimensão, o seu design minimalista e de reduzidas 
dimensões faz com que seja ideal para diagnósticos rápidos em clínicas 
médicas e outros ambientes POC, bem como em países emergentes que não 
dispõem de meios adequados para análises clínicas ou ainda acções 
humanitárias.
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Dada à multidisciplinaridade de competências exigidas, o projecto exigirá 
razoáveis esforços de coordenação, mas proporcionará novas sinergias entre 
os diversos participantes e ainda bolsas de investigação criando novas 
oportunidades a jovens licenciados e mestres de lançar a sua carreira numa 
área em que ainda não se trabalha em Portugal.
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3.2. Descrição Técnica

3.2.1. Revisão da Literatura

Não há antecedentes.

3.2.2. Planos e Métodos

Propomos construir um aparelho de pequenas dimensões, custo reduzido, fácil 
utilização e com fiabilidade equiparável aos processos de grande dimensão e 
custo em laboratório, que estudos anteriores por outras entidades demonstram 
ser possível. Na seguinte figura, podemos ver um esboço rudimentar da 
montagem que pretendemos desenvolver:
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Isto exigirá estudos inovadores na miniturização da tecnologia de biodetecção 
com microarrays que contribuirá para o desenvolvimento do estado da arte 
quer no campo dos microarrays como no de aparelhos de detecção portátil.

Para o fazer será necessário estudos de aplicabilidade de microarrays em 
ambientes in loco e num conjunto representativo de testes médicos e/ou 
biológicos, desenvolvimento de algoritmos de processamento digital de sinal 
(imagem) do equipamento e ainda da instrumentação e electrónica de todo o 
aparelho de leitura.

A existência da multidisciplinaridade de áreas necessárias exige o encontro de 
sinergias e coordenação entre diversos grupos, envolvendo várias fases 
distintas com ou sem precedência. As tarefas em si não serão completamente 
inéditas, envolvendo trabalho usual de investigação laboratorial e académica, 
desenvolvimento e implementação de algoritmos computacionais e placas e 
testes de qualidade e fiabilidade.

Trabalhar-se-á sempre com atenção nas práticas de Gestão de Qualidade 
usuais, que garantem qualidade, fiabilidade e redução dos riscos envolvidos, 
contribuindo para o bom sucesso do projecto.
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3.2.3. Tarefas

Lista de Tarefas Data de 
Início

Data do 
Fim

Pessoas * 
Mês

Designação da Tarefa
Microarrays: estudo preliminar de aplicações e 
desenvolvimento
Leitor: desenvolvimento tecnológico do conceito base

Leitor: Desenvolvimento e produção do módulo electrónico

Microarrays: produção local e estudo de aplicação de 
soluções externas 
Leitor: Produção dos protótipos finais 

04-01-201
0

01-10-2010 12

01-04-201
0

30-08-2010 14

31-08-201
0

01-08-2011 20

01-02-201
1

31-10-2011 12

01-06-201
1

01-12-2011 10

3.2.3.a Microarrays: estudo preliminar de aplicações e 
desenvolvimento

Início: 04-01-2010 

Fim: 01-10-2010

Pessoas * Mês: 12

Nesta tarefa executar-se-ão os estudos necessários para determinar a 
aplicabilidade dos microarrays no âmbito dos diagnósticos e análise clínica que 
será o ambiente típico de utilização final do nosso produto. No fim desta tarefa 
espera-se que fique determinado quais os diagnósticos e análises que têm não 
só relevância e utilidade operacional como também são possíveis de serem 
feitos com o nosso aparelho. 

Ficarão estabelecidos que tipos de microarrays serão necessários, 
nomeadamente a nível dos materiais (reagentes químicos, etc.) necessários. 
Com os resultados da consultoria com profissionais da área da Medicina e 
Química fabricar-se-ão alguns microarrays para se proceder ao estudo da 
aplicabilidade dos microarrays determinados nos ambientes planeados. 

Em função das conclusões obtidas, decidir-se-á se na continuação do projecto 
se opta pela produção dos microarrays localmente, pela encomenda dos 
mesmos, ou uma combinação do mesmo. Esta tarefa envolverá o Doutorado 
na área da Bioquímica e o Bolseiro de Doutoramento sob a sua supervisão, que 
no final executarão ainda funções de Gestão de Qualidade.
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Os custos com esta tarefa, para além dos salários e overheads na execução, 
centrar-se-ão na Consultoria, na produção de 50 microarrays de teste num 
custo estimado de 200€ cada um. A tarefa é relativamente independente do 
resto das tarefas, com excepção da tarefa seguinte relacionada com 
microarrays, “Microarrays: produção local e estudo de aplicação de soluções 
externas”, que depende directamente desta. Para além disso, com trabalho de 
estudo em conjunto com a consultoria será possível a publicação de um paper 
expondo o mesmo.

3.2.3.b Leitor: desenvolvimento tecnológico do conceito base

Início: 01-04-2010 

Fim: 30-08-2010

Pessoas * Mês: 14

Nesta tarefa começar-se-á a o desenvolvimento do modelo e a construção dos 
primeiros protótipos do leitor de microarrays em si. Devido à natureza do 
trabalho, este será executado pelo grupo de Instrumentação e Electrónica da 
equipa: o Doutorado e os dois Bolseiros, envolvendo os métodos e materiais 
de montagem usuais na área. Para isso comprar-se-ão os materiais e 
equipamentos necessários para a criação de 4 protótipos de teste do leitor, 
cada um estimado em cerca de 2200€. Este valor foi obtido através da soma 
dos seguintes materiais necessários, facilmente obtidos comercialmente (cf. 
Figuras em anexo): detector CCD, LED’s de alta potência, filtros de luz, lente de 
focagem e colimação e materiais de embalagem. O equipamento consiste em 
material de oficina deste género comum.

Esta tarefa será importante no sentido em que consubstanciará a aquisição do 
conhecimento dos componentes analógicos da nossa montagem e construção 
dos primeiros protótipos, sem os quais dificilmente se passará à segunda tarefa 
relacionada como o leitor de microarrays.
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3.2.3.c Leitor: Desenvolvimento e produção do módulo 
electrónico

Início: 31-08-2010 

Fim: 08-01-2011

Pessoas * Mês: 12

Nesta tarefa executar-se-ão duas importantes fases do projecto: o 
desenvolvimento do algoritmo computacional necessário ao processamento 
digital do sinal (imagem) captada pela CCD e o desenvolvimento seguinte e 
implementação da electrónica e sistemas I/O que o executarão, com vista a 
incorporá-los nos protótipos “analógicos” construídos anteriormente. Estes 
algoritmos computacionais são necessários para fazer o tratamento da imagem 
captada que garante que a leitura do nosso aparelho tem a exactidão e 
precisão necessárias para a fiabilidade do mesmo.

Assim sendo, a tarefa será uma tarefa basilar do projecto. Sem se conseguir 
desenvolver o algoritmo referido o nosso leitor de microarrays não será eficaz. 
Como tal , trabalhará a tempo inteiro o Bolseiro de Mestrado em Engenharia 
Biomédica, com as competências requeridas tanto em engenharia e 
bioquímica, e utilizando as instalações e materiais (nomeadamente os 
protótipos e primeiros microarrays) produzidos anteriormente. Os custos serão 
essencialmente de overheads.

De seguida, com vista a proporcionar a portabilidade do leitor, a equipa de 
instrumentação e electrónica desenvolverá e construirá a electrónica 
necessária, nas instalações do IPFN. Os custos dos materiais estão incluídos 
da estimativa referida de 2200€ por leitor de microarrays. Para além de reutilizar 
os 4 protótipos atrás referidos, pretende-se criar 2 protótipos de segurança, e 4 
protótipos finais, conforme descrito na tarefa 5.
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3.2.3.d Microarrays: produção local e estudo de aplicação de 
soluções externas 

Início: 01-02-2011 

Fim: 31-10-2011

Pessoas * Mês: 20

Com o restante orçamento para os microarrays (i.e. para os restantes 150 que 
nos propomos produzir localmente ou adquirir externamente), o Bolseiro e o 
Doutorado da área da Bioquímica desenvolverão e produzirão ou 
supervisionarão a aquisição dos microarrays finais. Estes servirão para 
utilização futura do protótipo nos locais para que foi desenhado para 
demonstrações comerciais ou mesmo até utilização real em período probatório 
nomeadamente em hospitais. Para além disso, durante esta fase será possível 
a preparação de participação em conferências que mais tarde o grupo 
frequentará (cf. 8.2).
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3.2.3.e Leitor: Produção dos protótipos finais 

Início: 01-06-2011 

Fim: 01-12-2011

Pessoas * Mês: 10

No seguimento da tarefa 3, finalizar-se-ão os últimos requisitos para a 
construção dos dois protótipos laboratoriais do nosso leitor de microarrays. 
Para tal, e continuadamente na perspectiva de promover a portabilidade do 
mesmo, adquire-se um conjunto de software de interface do leitor, nas 
plataformas de relevância da área (iPhone OS, Blackberrry OS, Windows Mobile 
e Symbian, que cobrem 98% do mercado de smartphones e PDAs) com o 
cliente através do regime de prestação de serviços. Não se prevê um custo 
muito elevado uma vez que este software fará a comunicação dos resultados 
da análise feita pelo leitor com esses dispositivos, pelo que se estimou um 
custo de 5000€. Simultaneamente ao desenvolvimento deste software, a 
equipa de instrumentação e electrónica fará a agregação dos módulos 
electrónicos desenvolvidos e construídos na tarefa 3 nos protótipos já 
existentes, seguindo-se uma fase final de montagem de onde resultarão os 2 
protótipos laboratoriais. Com isto perfar-se-á o orçamento previsto para os 
estes protótipos, bem com os overheads da montagem e equipamento.

Finalmente seguir-se-á uma fase de Gestão de Qualidade que envolverá o 
Investigador Coordenador e a equipa de bioquímica e que garantirá a qualidade 
e fiabilidade geral dos nossos protótipos. 
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3.2.4. Calendarização e Gestão do Projecto

3.2.4.a Descrição da Estrutura de Gestão

COORDENAÇÃO 
OPERACIONAL

Doutorado na área 
de Instrumentação 

Biomédica

BIOQUÍMICA
(MIcroarrays)

Doutorado em 
Bioquímica

INSTRUMENTAÇÃO
E ELECTRÓNICA

(Leitor)

Doutorado na área de 
Instrumentação e 

Electrónica

GESTÃO

Investigador
Responsável

BIOQUÍMICA

Mestre Bolseiro 
(B .Doutoramento)

INSTRUMENTAÇÃO
E ELECTRÓNICA

Licenciado em curso 
relacionado com 
Instrumentação e 

Electrónica

INSTRUMENTAÇÃO
E ELECTRÓNICA

Licenciado em curso 
relacionado com 
Instrumentação e 

Electrónica

TRATAMENTO 
DIGITAL DE IMAGEM 
NA ÁREA DA SAÚDE

Mestre nesta área em 
Engenharia Biomédica

André Cunha nº53757, Manuel Nascimento nº52294 GCT

13



3.2.4.b Lista de Milestones

03-04-2010:  Ponto de partida para investigação de microarrays

Determinação de estratégias relativamente à obtenção de microarrays 
personalizados para a utilização no leitor e fomento de esforços numa de duas 
estratégias: fabrico interno ou fabrico personalizado por terceiros.

01-10-2010: Escolha selectiva de apostas no campo dos microarrays

Determinação dos designs mais adequados de microarrays tendo em conta a 
montagem física do leitor e mais adequados ao propósito,  conjunto de 
realidades e públicos alvo do detector.

01-03-2011: Fabricar a placa de processamento e controlo do leitor

Fomentar sinergias entre o grupo de instrumentação e electrónica e o 
investigador responsável pelo algoritmo de tratamento de imagem e sinal de 
forma a poder-se criar uma solução em hardware de análise de dados.

01-08-2011: Planeamento dos primeiros projectos a apresentar no meio

Selecção final dos microarrays adequados à arquitectura do sensor e 
planeamento das fases finais de completude através do cliente de recepção de 
dados em PDA ou computador e montagem dos protótipos de apresentação.

01-12-2010: Finalização do protótipo final e sua apresentação

Foco de toda a equipa na gestão de qualidade do produto final, limar de 
arestas, planeamento do workshop de apresentação do produto no meio 
tecnológico-científico na BIODEVICES 2012.

3.2.4.c Cronograma

Ficheiros cronograma.pdf e listadefases.pdf em anexo.
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Aqui descrevemos através de uma diagrama temporal, as várias fases de 
desenvolvimento do projecto.

3.2.4.d Fluxograma

Ficheiro fluxograma.pdf.

Aqui descrevemos através de uma diagrama lógico de dependências, as várias 
fases de desenvolvimento do projecto e suas relação de interdependência.

André Cunha nº53757, Manuel Nascimento nº52294 GCT

15



4. Equipa de Investigação

Equipa de Investigação Função Grau 
Académico

Tempo 
(%)

Lista de Membros
Doutorado com competências de Gestão 
de Ciência e Tecnologia
Doutorado na área da Engenharia 
Biomédica
Doutorado na área da Engenharia 
Bioquímica
Doutorado na área da Instrumentação e 
Electrónica

Total

Lista de Membros a Contratar Durante a 
Execução do Projecto
(BD) Bolseiro de Doutoramento (Mestre)
(BD) Bolseiro de Doutoramento (Mestre)
(BM) Bolseiro de Mestrado (Licenciado)
(BM) Bolseiro de Mestrado (Licenciado)

Total

Investigador Responsável Doutoramento 30%

Investigador Coordenador Doutoramento 30%

Investigador Doutoramento 30%

Investigador Doutoramento 30%

444

Duração

Bolseiro 24 100%
Bolseiro 6 100%
Bolseiro 15 100%
Bolseiro 15 100%

444

5. Projectos financiados

Não há antecedentes.
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6. Indicadores previstos

Indicadores Previstos 2010 2011 Total

Publicações
Livros
Artigos em Revistas Internacionais
Artigos em Revistas Nacionais

Comunicações
Comunicações em Encontros Científicos 
Internacionais
Comunicações em Encontros Científicos 
Nacionais

Relatórios

Organização de Seminários e Conferências
Teses de Doutoramento
Teses de Mestrado
Outras

Modelos

Aplicações Computacionais

Instalações Piloto

Protótipos Laboratoriais

Patentes

Outros

Total

0 0 0
1 3 4
0 1 1

1 2 3

1 1 2

0

0 1 1
0 2 2
0 0 0

0 0 0

0 1 1

0 0 0

0 2 2

1 2 3

0 0 0

4 15 19
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7. Orçamento

Orçamento Global 2010 2011 Total

Descrição
Recursos Humanos

Missões

Consultores

Aquisição de Bens e Serviços

Registo de Patentes

Adaptação de Bens e Instalações

Gastos Gerais

Total Despesas Correntes

Equipamento

Total

Plano de Financiamento
Financiamento Solicitado à FCT

Financiamento Próprio

Outro Financiamento Público

Outro Financiamento Privado

Total do Projecto

€27,051 €29,909 €56,960
€5,400 €8,200 €13,600

€10,000 €0 €10,000
€15,050 €36,950 €52,000
€2,000 €4,000 €6,000

€0 €0 €0
€22,227 €33,826 €56,052

€81,728 €112,884 €194,612

€0 €0 €0

€81,728 €112,884 €194,612

€81,728 €112,884 €194,612
€0 €0 €0
€0 €0 €0

€40,000 €60,000 €100,000

€121,728 €172,884 €294,612

8. Justificação do orçamento

8.1. Justificação dos recursos humanos

Dada a multidisciplinaridade do nosso projecto, é necessário um conjunto 
diverso de bolseiros, trabalhando sob a supervisão dos Doutorados. Para as 
áreas da engenharia bioquímica e da engenharia biomédica (processamento 
digital da imagem) a complexidade é maior, pelo que requeremos Bolseiros de 
Doutoramento: 980€ de bolsa / ano com um adicional de 64€ / ano para a 
segurança social. Para a instrumentação e electrónica, o trabalho não é tão 
exigente, de maneira que requeremos dois Bolseiros de Mestrado: 745€ de 
bolsa / ano e respectiva segurança social.
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8.2. Justificação de missões

Com o trabalho e estudos desenvolvidos no âmbito da projecto, pretende-se 
participar em duas conferências em cada área, desenvolvimento de microarrays 
e desenvolvimento do leitor de microarrays (engenharia biomédica), uma 
nacional e uma internacional. No âmbito dos microarrays, para a “Advances in 
Microarray Technology” estima-se um custo de 2000€ para cada um dos dois 
membros da equipa de engenharia bioquímica e para o Congresso Nacional de 
Bioquímica estima-se 700€ para cada um. Em relação à componente do leitor 
de microarrays, pretende-se a participação do Doutoramento de Biomédica, 
com um custo estimado de 700€. A nível internacional, é de interesse a 
participação dos 4 doutorados de cariz produtivo e do bolseiro de bioquímica 
na conjunto de Conferências “Biostec”, não só na apresentação dos papers 
produzidos como também na organização de um workshop de demonstração 
do nosso produto. É de referir ainda que a participação pressupõe uma 
publicação gratuita de um artigo numa revista internacional.

8.3. Justificação de consultores

Para o estudo médico necessário para a determinação da aplicabilidade e 
materiais necessários dos microarrays é necessário fazer consultorias da 
especialidade. Prevê-se a necessidade de 10000€.

8.4. Justificação de aquisição de bens e serviços

Será necessário a aquisição de material e equipamento tanto da componente 
de microarrays como do leitor de microarrays. Prevê-se um total de 200 
microarrays, com um custo estimado de 125€ por microarray e um total de 10 
detectores ao custo unitário de cerca de 2200€. Para além disso será 
necessário a contratação do serviço de desenvolvimento do software de 
interface, no valor estimado de 5000€.

8.5. Justificação do registo de patentes

Após a execução do trabalho espera-se adquirir competências únicas no 
equipamento e operação do nosso projecto, de onde podem ser registadas 
patentes tanto na tecnologia de microarrays portátil aplicada, algoritmos de 
tratamento de imagem aplicados a microarrays portáteis e ainda à construção 
do leitor portátil assim. Estima-se um valor de 2000€ para cada uma dessas 3 
patentes.
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9. Anexos

cronograma.pdf

listadefases.pdf

fluxograma.pdf
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Expected EndExpected StartTitleWBS-Code

Desenvolvimento e estudo aplicacional de um leitor de microarray portátil e adaptável de biodetecção para dia… 1/4/10 12/1/11

1 Microarrays: estudo preliminar de aplicações e desenvolvimento 1/4/10 10/1/10

1.1 Milestone 1 4/3/10 4/3/10

1.2 Consultoria externa sobre aplicabilidade em diagnóstico clínico 1/4/10 4/3/10

1.3 Desenvolvimento local ou aquisição dos microarrays de teste 3/1/10 5/29/10

1.4 Gestão de qualidade e testes de operacionalidade dos microarrays de teste 5/3/10 7/31/10

1.5 Milestone 2 10/1/10 10/1/10

1.6 Selecção das configurações relevantes no contexto aplicacional do projecto 7/1/10 9/29/10

2 Leitor: desenvolvimento tecnológico do conceito base 4/1/10 8/30/10

2.1 Desenvolvimento e construção da instrumentação analógica (óptica) 4/1/10 7/30/10

2.2 Gestão de qualidade e testes de operacionalidade dos protótipos experimentais 7/1/10 8/30/10

3 Leitor: Desenvolvimento e produção do módulo electrónico 8/31/10 8/1/11

3.1 Milestone 3 3/1/11 3/1/11

3.2 Desenvolvimento do algoritmo de processamento 8/31/10 2/28/11

3.3 Desenvolvimento do sistema do protocolo de I/O 2/1/11 4/1/11

3.4 Implementação electrónica do algoritmo de processamento 2/1/11 7/1/11

3.5 Milestone 4 8/1/11 8/1/11

3.6 Gestão de qualidade e testes de operacionalidade 6/1/11 7/30/11

4 Microarrays: produção local e estudo de aplicação de soluções externas 2/1/11 10/31/11

4.1 Produção local de microarrays específicos ao leitor 2/1/11 10/31/11

4.2 Aquisição de microarrays específicos ao leitor 2/1/11 10/31/11

5 Leitor: Produção dos protótipos finais 6/1/11 12/1/11

5.1 Desenvolvimento externo do software de interacção 6/1/11 11/29/11

5.2 Agregação do módulo electrónico ao leitor 8/1/11 9/29/11

5.3 Montagem final dos leitores 9/1/11 11/30/11

5.4 Milestone 5 12/1/11 12/1/11

5.5 Gestão de qualidade 10/1/11 11/30/11



Desenvolvimento e estudo aplicacional de um leitor de microa…

Microarrays: estudo preliminar de aplicações e desenvolvimen…

Milestone 1 1.1

Consultoria externa sobre aplicabilidade em diagnóstico clín… 3 months 1.2

Desenvolvimento local ou aquisição dos microarrays de teste 3 months 1.3

Gestão de qualidade e testes de operacionalidade dos microar… 3 months 1.4

Milestone 2 1.5

Selecção das configurações relevantes no contexto aplicacion… 3 months 1.6

Leitor: desenvolvimento tecnológico do conceito base

Desenvolvimento e construção da instrumentação analógica (óp… 4 months 2.1

Gestão de qualidade e testes de operacionalidade dos protóti… 2 months 2.2

Leitor: Desenvolvimento e produção do módulo electrónico

Milestone 3 3.1

Desenvolvimento do algoritmo de processamento 6 months 3.2

Desenvolvimento do sistema do protocolo de I/O 2 months 3.3

Implementação electrónica do algoritmo de processamento 5 months 3.4

Milestone 4 3.5

Gestão de qualidade e testes de operacionalidade 2 months 3.6

Microarrays: produção local e estudo de aplicação de soluçõe…

Produção local de microarrays específicos ao leitor 9 months 4.1

Aquisição de microarrays específicos ao leitor 9 months 4.2

Leitor: Produção dos protótipos finais

5.1 6 months 5.1

Agregação do módulo electrónico ao leitor 2 months 5.2

Montagem final dos leitores 3 months 5.3

Milestone 5 5.4

Gestão de qualidade 2 months 5.5

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

Q1 / Q2 / 2009 Q3 / 2009 Q4 / 2009 Q1 / 2010 Q2 / 2010 Q3 / 2010 Q4 / 2010 Q1 / 2011 Q2 / 2011 Q3 / 2011 Q4 / 2011 Q1 / 



Desenvolvimento do sistema do protoc…

Código: 3.3

Início: 2/1/11

Fim: 4/1/11

Gestão de qualidade e testes de operaci…

Código: 1.4

Início: 5/3/10

Fim: 7/31/10

Gestão de qualidade e testes de operaci…

Código: 3.6

Início: 6/1/11

Fim: 7/30/11

Consultoria externa sobre aplicabilidad…

Código: 1.2

Início: 1/4/10

Fim: 4/3/10

Implementação electrónica do algoritmo…

Código: 3.4

Início: 2/1/11

Fim: 7/1/11

Milestone 4

Código: 3.5

Início: 8/1/11

Fim: 8/1/11

Leitor: desenvolvimento tecnológico do …

Código: 2

Início: 4/1/10

Fim: 8/30/10

Desenvolvimento e construção da instr…

Código: 2.1

Início: 4/1/10

Fim: 7/30/10

Gestão de qualidade

Código: 5.5

Início: 10/1/11

Fim: 11/30/11

Desenvolvimento do algoritmo de proce…

Código: 3.2

Início: 8/31/10

Fim: 2/28/11

Produção local de microarrays específic…

Código: 4.1

Início: 2/1/11

Fim: 10/31/11

Desenvolvimento local ou aquisição dos…

Código: 1.3

Início: 3/1/10

Fim: 5/29/10

Desenvolvimento externo do software d…

Código: 5.1

Início: 6/1/11

Fim: 11/29/11

Leitor: Desenvolvimento e produção do …

Código: 3

Início: 8/31/10

Fim: 8/1/11

Microarrays: produção local e estudo de…

Código: 4

Início: 2/1/11

Fim: 10/31/11

Milestone 3

Código: 3.1

Início: 3/1/11

Fim: 3/1/11

Leitor: Produção dos protótipos finais

Código: 5

Início: 6/1/11

Fim: 12/1/11

Agregação do módulo electrónico ao leitor

Código: 5.2

Início: 8/1/11

Fim: 9/29/11

Aquisição de microarrays específicos ao…

Código: 4.2

Início: 2/1/11

Fim: 10/31/11

Microarrays: estudo preliminar de aplic…

Código: 1

Início: 1/4/10

Fim: 10/1/10

Desenvolvimento e estudo aplicacional …

Início: 1/4/10

Fim: 12/1/11

Montagem final dos leitores

Código: 5.3

Início: 9/1/11

Fim: 11/30/11

Selecção das configurações relevantes n…

Código: 1.6

Início: 7/1/10

Fim: 9/29/10

Milestone 2

Código: 1.5

Início: 10/1/10

Fim: 10/1/10

Gestão de qualidade e testes de operaci…

Código: 2.2

Início: 7/1/10

Fim: 8/30/10

Milestone 5

Código: 5.4

Início: 12/1/11

Fim: 12/1/11

Milestone 1

Código: 1.1

Início: 4/3/10

Fim: 4/3/10
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