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Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico
em Tecnologias e Sistemas de Informação

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Projecto ET2000, pela comissão

sectorial Sistemas de Informação.

O seu principal objectivo é efectuar a caracterização actual das actividades de

investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) no domínio das

tecnologias e sistemas de informação em Portugal e, sempre que possível, traçar a sua

evolução nos últimos vinte anos.

A informação incluída neste relatório foi obtida essencialmente das seguintes fontes:

documentos on-line disponíveis nos sites do Ministério da Ciência e da Tecnologia,

Fundação para a Ciência e Tecnologia e Observatório das Ciências e das Tecnologias;

documentos editados por algumas destas instituições, etc.

O relatório encontra-se estruturado em quatro partes.

Na primeira parte - Introdução - é efectuada uma descrição sucinta do projecto

ET2000 e da metodologia adoptada para a sua execução. É ainda incluída a justificação

para a elaboração do presente relatório e apresentadas as principais dificuldades enfrentadas

na sua realização, nomeadamente a falta de documentação, a desactualização da informação

disponível e a elevada agregação da mesma, o que implicou, frequentemente, a

consideração da área agregada da Engenharia Electrotécnica e Informática.

Na segunda parte - Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico em

Portugal - apresenta-se uma caracterização geral e sintética da IC&DT realizados em

Portugal, enquadrando-se assim estas actividades. Para além da caracterização da situação

actual, sempre que possível procurou-se apresentar dados referentes à evolução das

actividades de IC&DT nos últimos 20 anos, bem como informação respeitante a

comparações internacionais de IC&DT.

A terceira parte - IC&DT Portugal - Engenharia Electrotécnica e Informática -

constitui a componente central de todo este trabalho. Os objectivos desta parte do
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documento são similares ao da segunda parte, tendo-se, no entanto, procurado uma

caracterização mais profunda para o domínio de interesse.

Na quarta parte são resumidas as principais conclusões de todo o trabalho.

Para além destas partes, este documento inclui ainda a lista de referências e links

consultados, bem como um conjunto de nove anexos que congregam diversos dados que

serviram de base à derivação dos resultados apresentados ou que complementam a

informação disponibilizada no corpo do relatório.

Globalmente, pode concluir-se que a IC&DT desenvolvidos na área Engenharia

Electrotécnica e Informática é de nível elevado. Os investigadores possuem elevada

qualificação profissional, dinamismo e uma média de idades relativamente baixa.

O número de doutoramentos é substancial, em crescendo desde 1986 (ano de entrada

de Portugal na Comunidade Europeia), o que se reflecte na posição de destaque ocupada

pelo domínio da Engenharia Electrotécnica e Informática no universo de todos os

doutoramentos nacionais. Por outro lado, o número de investigadores do sexo feminino é

francamente inferior ao número de investigadores de sexo masculino.

Referentemente à condução das actividades de IC&DT verifica-se a premência do

surgimento de lideranças fortes a nível das direcções das instituições de IC&DT, dos seus

grupos de investigação e dos projectos desenvolvidos.

Em termos da distribuição geográfica da despesa e recursos humanos notam-se

diversas assimetrias, com especial incidência nos distritos de Lisboa e Porto, apesar do

Sector Ensino Superior apresentar uma boa dispersão nacional.

Finalmente, refere-se a grande expressão da participação portuguesa em programas

comunitários de IC&DT na área das Tecnologias da Informação e Comunicações.


