
O Departamento de Sistemas de Informação
da Universidade do Minho tomou a seu cargo
a preparação da análise sectorial relativa a
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, dentro do
programa do ET2000.
O trabalho em curso pretende, de acordo com
a metodologia geral do ET2000:

- fazer o diagnóstico do sector e das
tendências que o têm influenciado;

- criar e avaliar cenários de evolução
do sector e políticas desejáveis.
Para tal está em curso um trabalho de campo
de entrevistas com um painel de personalidades
relevantes do sector e um conjunto de inquéritos
vocacionados para o seu diagnóstico.
Em paralelo pretende-se inventariar e recolher
o material relevante de análise e de prospectiva
feito em Portugal nos últimos vinte anos. Três
grupos debruçam-se sobre o seu tratamento
sobre três ópticas diferentes:

- o mercado e o sector empresarial dos
sistemas de informação

- o ensino e as actividades de I&DT
- a administração pública

procurando caracterizar a situação actual, a sua
evolução e dinâmica nos últimos vinte anos e
ainda a sua competitividade no mercado europeu
e mundial.
A síntese e a reflexão conjunta destes trabalhos
e do trabalho de campo tomará a forma de um
documento a propor à discussão e avaliação do
referido painel de personalidades numa reunião
(workshop) a ter lugar no Porto, no próximo dia
30 de Março de 2000.

Posteriormente, e numa fase seguinte,
decorrerá o trabalho de construção de cenários
e sua avaliação, seguindo uma metodologia
semelhante. Uma nova reunião (workshop) do
painel de personalidades está prevista para final
de Junho de 2000.

A equipe do  DSI da U. Minho é
coordenada pelo Prof. Altamiro B Machado
(altamiro@dsi.uminho.pt) e pelo Prof. Eduardo
Beira (ebeira@mail.telepac.pt). O Dr. Domingos
d e  O l i v e i r a
(domingos.oliveira@capgeminigroup.com), da
Cap Gemini, é co-coordenador deste grupo
sectorial do ET2000.

Pontos de reflexão
1. Sobre o passado - Olhando 20 anos para trás
Painel ET2000 si

Pontos de reflexãoPainel ET2000 si
3. Sobre o futuro - Olhando 20 anos para a frente

Pontos de reflexão
2. Sobre o presente
Painel ET2000 siET2000 si
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        Caracterização das grandes fases da "indústria de TI"nos
últimos              20 anos:
        

Quais foram as grandes transformações, quais os seus
triggers, quais os players e quais as

consequências (na perspectiva das grandes
empresas e das PME’s)?

Como evoluíram os diferentes subsectores (SW houses,
Consultores, Hardware,...)?

        Quais as grandes lições?
Quais foram as dificuldades?
Quais foram os erros do processo?;

Qual é hoje a estrutura (constituição) do nosso sector TI/SI?

Por domínios (Software Houses, Consultores e
integradores, Hardware e construtores)?

Geográfica?
Empresas Nacionais versus empresas internacionais?

Qual é hoje a capacidade de acrescentar valor do nosso
sector SI/TI?   

Revendedores ou com capacidade de acrescentar valor?

        Que capacidade de Investigação e Desenvolvimento?
(1) Qual é o investimento em I&D?
Que competitividade?
(a) Nacional
(b) Internacional (exemplos, oportunidades) (activo ou

reactiva?)

Onde estamos versus onde deviamos estar  (ainda no
presente)?

Quais têm sido as tendências mais recentes no sector ?
Qual tem sido /é o papel do apoio publico no

desenvolvimento do sector?
Qual o foi/é o papel da universidade no desenvolvimento

dos seus quadros?
E a formação não universitária?

Quais são hoje as principais tendências do sector ?
Quais as que podem ter  maior impacto no sector TI/SI 
                  Português?

A globalização é uma ameaça ou uma oportunidade?
(Exemplo : Packages nacionais versus ERPs)

O que vai acontecer ao sector nos próximos 20 anos?
Para onde poderemos ir ( por cada um dos subsectores)?
Quais os riscos ?

Para onde queremos ir, em que áreas apostar?
Onde devemos actuar:
- Ao nível de preparação, organização e relacionamento

das empresas?
- Ao nível da preparação dos Recursos Humanos?
- Ao nível do apoio público e institucional?

             Formação;
             Parcerias Internacionais

- Procura de investimento externo tecnológico?
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ET2000 Objectivos e motivação

ET2000si
Engenharia e Tecnologia 2000
Sistemas de Informação

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESAACADEMIA DE ENGENHARIA ORDEM DOS ENGENHEIROS

ET2000 é uma iniciativa da Academia de Engenharia,
da Ordem dos Engenheiros e da Associação Industrial
Portuguesa, com o apoio oficial do Ministério da Economia e
do Ministério do Planeamento.

O Projecto ET2000 surgiu para responder a uma
questão simples mas fundamental: Qual o espaço a atribuir à
Engenharia e à Tecnologia, como factor de desenvolvimento
e competitividade empresariais no Portugal de amanhã?

Esta questão atravessa os grandes eixos da
sociedade portuguesa, desde os partidos políticos e os decisores
públ icos aos empresár ios e às Univers idades.

As prioridades, os investimentos, as estratégias e
os programas que se escolhem reflectem, explicita ou
implicitamente, as respostas a esta questão.

Respostas que se podem localizar em amplo espectro
policromático, desde os muitos que consideram a Engenharia
e a Tecnologia como um luxo ou uma penalidade num Portugal
que se assume como entreposto mercantilista ou de lazer,
àqueles que acreditam que poderá ser portal de conhecimento
ou mesmo base essencial a voos estratégicos num Portugal
que se afirme por acrescentar valor nas complexas cadeias
de troca internacionais

Responder a esta questão é o objectivo deste
Projecto.

A estrutura e a formulação adoptadas para esta
resposta incluem os seguintes grandes pontos de atenção:

        SITUAÇÃO EXISTENTE Caracterizar a situação actual
de forma objectiva e actualizada da realidade relevante;
        TENDÊNCIAS PESADAS Caracterizar as forças que
condicionaram essa realidade, determinando as suas tendências
actuais;
       CENÁRIOS EXÓGENOS Identificar desafios e
oportunidades que podem suscitar "futuros" alternativos, os
quais devem ser descritos de forma realista e sustentada;
        SWOT Desenvolver Análises SWOT tendo em consideração
os pontos 1, 2 e 3;
        LINHAS ESTRATÉGICAS Elaborar Estratégias de
Desenvolvimento alternativo de modo a construir propostas
para o futuro e proceder à sua avaliação relativa;
        POLÍTICAS Caracterização de linhas orientadoras de
políticas públicas e de estratégias mais adequadas aos cenários
prospectados.
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