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1. Introdução 
Eduardo Beira, Altamiro Machado / Departamento de Sistemas de Informação 
Universidade do Minho 

 

O Departamento de Sistemas de Informação (DSI) tomou a seu cargo a 

preparação da análise sectorial do sector Sistemas de Informação, dentro do 

programa ET2000. O trabalho a desenvolver com esse objectivo 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 

O projecto ET2000 Engenharia e Tecnologia 2000 pretende por sua vez 

responder a uma questão: Qual o espaço a atribuir à Engenharia e à Tecnologia 

como factor de desenvolvimento e competitividade empresariais no Portugal de 

amanhã? Trata-se de 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. 

A fase A do projecto tem por objectivo fazer um diagnóstico da situação actual 

do sector e das suas tendências de fundo. Para isso lançaram-se dois grupos de 

iniciativas no âmbito específico do (sub) projecto ET2000si: 

Três grupos debruçaram-se sobre três temas, com ênfase na sua análise ao 

longo dos últimos vinte anos: 

• -o mercado e o sector empresarial 

• -o ensino e as actividades de I&DT 

• -a administração pública 

Criou-se um painel de personalidades com protagonismo no sector, em 

especial de forma continuada nos últimos anos, com quem se desenvolveu uma 

longa série de entrevistas semi-estruturadas e em profundidade. 
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Simultaneamente foram feitos dois workshops com objectivos semelhantes: 

captar e compreender as visões e perspectivas de comunidades específicas de 

protagonistas. 

Este primeiro workshop teve precisamente esse objectivo em relação a uma 

comunidade académica, neste caso as pessoas do Departamento de Sistemas 

Informação, um departamento que por natureza envolvido na problemática do 

tema. 

Para além desse objectivo de conteúdos, a reunião teve um outro objectivo 

complementar: testar um modelo de reunião para num espaço de tempo reduzido 

reunir as opiniões, discuti-las e conseguir sínteses representativas. Esse aspecto 

metodológico é tratado com mais detalhe no capítulo seguinte. 

O material recolhido tem valor sob vários pontos de vista: não só pelas 

opiniões e ideias recolhidas por si mesmas (e daí incorporadas no conhecimento 

produzido e sistematizado pelo ET2000si), mas também como testemunho de uma 

visão de uma comunidade participante num determinado momento da sua 

trajectória e do desenvolvimento do sector. Por isso o seu registo e publicação 

interna justifica-se. 

Uma palavra de agradecimento pela colaboração de todos os que contribuíram 

para o sucesso desta reunião. O João Nuno Oliveira montou a logística da 

operação (que não era óbvia, com quatro salas em simultâneo a tratarem quatro 

temas diferentes de forma estruturada e num espaço temporal reduzido) e os 

secretários (Delfina Sá Soares, Filipe Sá Soares, José Carlos Nascimento e 

Anabela Sarmento) fizeram um excelente trabalho de registo sistemático das 

ideias. Os moderadores de cada grupo (António Miguel, João Álvaro, Luís Amaral 

e Jorge Coelho) contribuíram para um fluxo de ideias e um clima proveitoso de 

discussão informal e séria, assim como para as sínteses finais apresentadas em 

sessão plenária. 
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Notas metodológicas 
João Nuno Oliveira / Departamento de Sistemas de Informação Universidade do Minho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquadramento 
 

Este documento pretende apresentar as preocupações da equipa do ET2000si 

sobre as questões relativas à estrutura e à condução do processo de trabalho de 

grupo adoptado no workshop realizado no dia 10 de Março de 2000, nas 

instalações da Universidade do Minho, com os membros do corpo docente do 

Departamento de Sistemas de Informação. 

O documento está estruturado em duas secções. A primeira – estrutura - 

mostrará como o processo de trabalho foi estruturado, enquanto que a segunda – 

comentários – tecerá um conjunto de considerações à forma como os trabalhos 

foram realizados e aos resultados obtidos 

 

 

Estrutura 
 

De acordo com a linha de acção do grupo ET2000si, o momento em causa 

situa-se na fase inicial do projecto, na qual se pretende obter uma visão do que 

foram os sistemas de informação nos últimos vinte anos. Neste caso particular, 
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pretendia-se obter a visão que uma comunidade académica possuía sobre esse 

tema. A comunidade seleccionada foi o Departamento de Sistemas de Informação, 

da Universidade do Minho, através dos seus membros docentes e também 

elementos próximos, nomeadamente alunos de doutoramento do departamento. 

Com esse grupo de aproximadamente 30 pessoas procurou-se atingir o objectivo 

claro de: 

“conhecer qual a visão que a comunidade académica (Departamento de 

Sistemas de Informação da Universidade do Minho) tem do sector de negócios em 

sistemas de informação e a sua evolução em Portugal.” 

Para que o contributo do grupo para essa visão fosse mais efectivo, optou-se 

por identificar um conjunto de temas considerados como relevantes para a visão 

pretendida. O conjunto definido estava composto por quatro temas: 

· A Investigação em Informática 

· Limitações, oportunidades e desafios para a região e para o país em 

termos do sector informático. 

· A evolução das tecnologias de informação 

· A formação em Informática em Portugal 

Para conseguir obter as visões individuais e integrá-las numa visão única e 

consensual foi proposto um modelo de trabalho em grupo, no qual se dividiu o 

conjunto de trinta pessoas em quatro grupos. 

O trabalho de cada grupo passaria por dois momentos. Um primeiro momento 

no qual o grupo dedicaria um pequeno período de tempo a cada tema, procurando 

avançar um pequeno conjunto de considerações. No segundo momento, a atenção 

do grupo seria dedicada apenas a um só tema, desta vez por um período mais 

alargado de tempo. Neste segundo momento, cada grupo tinha como material 

inicial o trabalho realizado por todos os grupos, incluindo o próprio, sobre o tema 

em questão. 

A sessão de trabalho possuiria a seguinte agenda: 
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• 1º momento – Abertura dos trabalhos. Apresentação aos membros da 

sessão a natureza e os objectivos do projeto ET2000si, e a metodologia 

de trabalho que se seguiria. Foram previstos trinta minutos. 

• 2º momento – Tempo total de uma hora, dividido em quatro períodos 

de quinze minutos cada, sendo cada período dedicado a discutir um 

tema. 

• 3º momento – intervalo de quinze minutos, nos quais os moderadores 

procuram organizar a informação recolhida no primeiro momento. 

• 4º momento – Tempo total de quarenta e cinco minutos, no qual cada 

grupo discute apenas um tema. 

• 5º momento – Encerramento da sessão, com a apresentação das 

conclusões de cada grupo, apresentação essa realizada pelo 

moderador, em conjunto com o secretário, de cada grupo. Tempo 

previsto de duração de trinta minutos. 

Desta forma, o tempo total previsto seria de três horas. 

Ao secretário foram atribuídas funções específicas, principalmente as de 

registo. O secretário seria responsável por registar as opiniões dos membros do 

grupo, construindo a memória do grupo. Para que a integração das contribuições 

dos vários grupos no segundo momento pudesse ser realizada, o secretário 

acompanhou o tema de grupo para grupo. A rotação física do secretário entre os 

quatro grupos permitiu que o mesmo secretário reunisse na mesma memória os 

contributos sobre o mesmo tema dos quatro grupos. Por memória entende-se aqui 

os registo em papel também a informação registada pela própria pessoa. 

No segundo momento, o secretário teria um papel importante, pois estaria a 

seu cargo o arranque desse momento, ao apresentar ao grupo as ideias e 

considerações recolhidas no momento anterior. 

O moderador tinha como função principal liderar os trabalhos, procurando 

que a agenda fosse cumprida, e que os elementos participassem de forma 

equilibrada. 
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Para que os grupos tivessem algo que servisse de orientação na discussão, 

seria projectado uma transparência simples contendo o tema a ser tratado e um 

conjunto de questões de âmbito mais restrito. 

Para a composição do grupo foram observados os seguintes aspectos: 

Moderador: Para o papel de moderador foram designados elementos 

“seniores”, assim considerados pelo grau académico que possuem, no caso de 

serem membros do corpo docente, ou pela experiência reconhecida. 

Tamanho e natureza dos grupos: Procurar-se-ia equilibrar os quatro grupos 

ao nível do número de participantes bem como relativamente ao perfil, 

nomeadamente a presença equilibrada de doutorados e de assistentes. 

 

 

Considerações 
 

No momento destinado a apresentar as conclusões sobre cada um dos temas, 

foi solicitado aos moderadores e aos secretários, e também aos restantes 

participantes, algumas considerações sobre a forma e a condução dos trabalhos. 

Esse precioso feedback pode ser sintetizado num conjunto de questões agora aqui 

tratadas. 

 

Material de apoio à condução dos trabalhos 
Para o auxílio dos trabalhos, cada sessão de trabalho contava com a projecção 

de uma transparência contendo um conjunto de questões pertinentes sobre cada 

um dos temas. A elaboração destas transparência ficou a cargo de cada um dos 

secretários, não existindo nenhum cuidado especial. Assim era, pois julgava-se 

que os conjunto de tópicos apresentado apenas serviria de impulso inicial para a 

discussão.  

A prática veio revelar que cada grupo utilizou a lista de aspectos presente na 

transparência para estruturar o seu trabalho, procurando discutir cada tópico 
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apresentado. Se algum do material em causa foi considerado como bom, à luz do 

que atrás foi escrito, outros foram considerados como algo parcos e com uma 

utilidade diminuta.  

Esta actuação alertou a equipa para um cuidado muito maior na elaboração 

destes materiais em eventos futuros. 

 

Memória de grupo 
Ao secretário foi atribuída a função de registo da discussão. A forma de o 

implementar foi simplesmente transcrever a discussão para papel. Sendo ele o 

único a efectuar um registo completo, era este elemento que funcionava como 

memória de grupo, auxiliando, a todo o momento, os restantes elementos do 

grupo quando dúvidas eram sentidas. Quase todos os grupos afirmaram que, de 

alguma forma, essa memória de grupo devia estar disponível durante a reunião 

para que todos a ela pudessem aceder. De notar que um dos grupos utilizou o 

quadro de parede para estruturar a sua discussão. Ao actuar desta maneira, 

criaram uma memória de grupo partilhada, algo que contribui para uma fluidez 

muito maior nas discussões. 

 

Papel do moderador 
Dado o peso “sénior” dos moderadores e o número relativamente pequeno dos 

elementos por grupo, algumas discussão acabaram por se basear em demasia no 

discurso dos moderadores. Tal deveu-se também à falta de formação que devia ter 

sido dada aos moderadores para que o comportamento destes fosse mais neutro. 

 

Rotação de temas 
O mecanismo montado para permitir a rotação de temas foi muito bem 

recebido pelos participantes. 
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A evolução das tecnologias da informação em Portugal 
José Carlos Nascimento / Departamento de Sistemas de Informação  
Universidade do Minnho 
 

 
 

Acetato de Apoio 
 

-Nos últimos anos, quais foram as principais transformações tecnológicas, o 

que é que as desencadeou, quais as principais consequências? 

 

-A que transformações iremos assistir nos próximos anos? Com que 

consequências? 

 

-Com que dinâmica e impacto se reflectiram/reflectirão em Portugal? 

 

 

1. Nos últimos anos, quais foram as principais transformações tecnológicas, o 
que é que as desencadeou, quais as principais consequências? 

 
Sobre as transformações tecnológicas resultou dos vários contributos que, no 

fundamental, a evolução da sua aplicação e impacto a nível nacional esteve em 

linha com as transformações do mercado internacional, embora se tenha assistido 

sempre a um certo atraso na sua concretização. 
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No fundamental, as transformações verificadas estão associadas a alguns 

fenómenos tecnológicos, discretos ou contínuos, que introduziram mudanças 

qualitativas, e que foram: 

1. O surgimento e crescimento dos Computadores Pessoais como 

complemento/oposição aos sistemas centrais; 

2. A aumento contínuo das capacidades de processamento e de 

armazenamento, mais significativo, se analisada na óptica do custo por unidade; 

3. O desenvolvimento das comunicações, quer no domínio das redes locais, 

quer no domínio das telecomunicações; 

4. O desenvolvimento dos pacotes de Software, particularmente ao nível dos 

ERP. 

5. A “explosão” da Internet 

Associados a estes eventos tecnológicos foram atingidos vários patamares de 

desenvolvimento no domínio de Sistemas de Informação, cada um deles 

apresentando características distintas a diversos níveis, nomeadamente, em 

termos de arquitecturas dos sistemas, âmbito de utilização de software, contexto 

organizacional, objectivos da utilização da informação e mesmo sociológico.   

Foi referido que existe uma mudança qualitativa importante na última 

transição, que surge associada ao aparecimento/afirmação da WEB e da 

globalização e que se baseia no seguinte: pela primeira vez não é a insatisfação - 

dos utilizadores, da gestão de topo, etc. - o “gatilho” das transformações, mas sim 

uma convergência de factores que criou a oportunidade. Também, pela primeira, 

vez a transformação está, na sua génese, associada a uma motivação social, e não 

económica ou empresarial. 
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2. A que transformações iremos assistir nos próximos anos? Com que 
consequências? 

 

Foi comum, aos diferentes grupos, o aceitar um conjunto de conceitos 

emergentes como a normalidade num futuro próximo, nomeadamente: 

Mobilidade, sincronismo, acessibilidade universal, independência dos meios e 

o desaparecimento do conceito de computador – passa a estar “embebido” nos 

objectos, nos meios do dia-a-dia.  

Como foi referido por outro grupo, o volume crescente de informação faz com 

que esta seja cada vez mais informal e o computador surge naturalmente “diluído 

e integrado”, ou, como ainda referido por outro grupo, banalizado, integrado e 

“werable”. 

Ainda dentro desta linha foi referido que a convergência é a palavra 

dominante em termos de evolução tecnológica: convergência entre computadores 

e telecomunicações, convergência entre informação e entretenimento; 

convergência entre organizações e clientes; convergência em termos de espaço – 

globalização.  

Foi ainda referida a existência de um potencial significativo, mas ainda 

desconhecido, associado a novas tecnologias, algumas mais divulgadas (e.g. 

Internet), e outras emergentes e ainda desconhecidas (Biotecnologia e 

nanotecnologia).  

“Estamos a falar de tecnologias que ainda não dominamos, para atingir 

objectivos que não sabemos quais são”. 

Apesar deste desconhecimento ou desta incapacidade de antever, referida por 

vários grupos, duas certezas complementares foram afirmadas por 2 grupos: 

Qualquer que seja a evolução, ela será feita num ambiente de maior 

complexidade e, nesta complexidade, o “caos” será aceite como uma normalidade. 

Outra das consequências previsíveis está associada à necessidade de conviver 

com ritmos de transformação tecnológica cada vez mais rápidos – “stress 
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tecnológico “ – e um cada vez menor espaço de tempo entre o desenvolvimento de 

uma tecnologia e a sua utilização no mercado. 

Foi ainda referida o potencial que o desenvolvimento e a convergência 

tecnológica vem trazer ao domínio dos conteúdos, seja no domínio do lazer, seja 

no domínio da informação e do negócio 

 

 

3. Com que dinâmica e impacto se reflectiram/reflectirão em Portugal? 
 

As contribuições dos diferentes grupos sobre os impactos e a dinâmica que se 

verificou em Portugal nos últimos 20 anos no domínio das tecnologias de 

informação, convergiram ao afirmarem que, no essencial, a posição nacional foi 

apenas a de seguidor do desenvolvimento internacional, por vezes com atrasos 

importantes e com reduzida capacidade de inovação, sobretudo em termos 

internacionais. Este papel residual surge associado a dificuldades estruturais e, 

eventualmente, a uma menor ousadia “empreendedora” por parte das empresas. 

“Neste domínio não temos grandes histórias de sucesso”. 

Em relação ao futuro, diferentes ideias foram manifestadas sobre esta 

temática, sendo difícil obter um consenso, ou pelo menos uma visão coerente, 

sobre estas questões. Como ironicamente referiu um dos participantes: “É sempre 

difícil fazer prognósticos, sobretudo quando se trata do futuro” 

Diferentes opiniões, algumas contraditórias, que resultaram de diferentes 

grupos e que suportam a visão do futuro são apresentadas de seguida: 

1. O impacto em Portugal estará limitado a grandes Empresas com grande 

capacidade de I&D; as pequenas empresas vão, mais uma vez, apenas ser 

“puxadas” pelos avanços tecnológicos; 

 

2. Existe um potencial para o surgimento de um novo tipo de empresários 

jovens, – uma nova versão de JEEPs – associada ao terreno fértil para o 
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desenvolvimento de ideias inovadoras que a Internet e a globalização 

proporcionam, 

 

3. Muitas das dificuldades estruturais que constituíram um obstáculo no 

passado foram superadas ou deixaram de ser importantes. A existência de uma 

boa infra-estrutura de comunicações e a mundialização do mercado coloca-nos em 

igualdade de circunstâncias com os outros competidores “Oportunidades 

alinhadas com o resto do Mundo”, 

 

4. Embora a mudança de mentalidades seja um grande desafio, pode-se dizer 

que em termos de utilização de alguma tecnologia Portugal até foi “vanguardista” 

– telemóveis, multibanco. O desafio não está pois na capacidade de usar ou na 

sensibilidade para o uso mas sim na capacidade e na sensibilidade o 

desenvolvimento e para a produção,  

 

5. A única forma de competir em mercados de grande concorrência e 

dimensão passa pela concertação de esforços num conjunto de áreas a definir 

como estratégicas, fomentando a criação de consórcios envolvendo as empresas, 

os centros de investigação e a participação do estado. Os têxteis seriam um bom 

exemplo.   

 

6. Existe o risco real de toda a evolução ao nível das TIs vir a ter impacto 

significativo em termos de utilização mas pouco ou nenhum em termos de 

desenvolvimento e produção. 

 

7. A relação das empresas nacionais com o mercado mundial poderá passar 

pela representação de produtos internacionais ou pela aquisição daquelas por 

grandes multinacionais. 
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8. Existe um potencial de crescimento associado à convergência de sectores 

distintos: financeiro, telecomunicações, TIs, distribuição, quer enquanto negócio 

próprio, quer enquanto potenciadores de novos negócios. 
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A Formação em Informática 
Delfina Sá Soares / Departamento de Sistemas de Informação Universidade do Minho 
 
 
 

Informações Gerais 
 

Projecto: ET2000si 

 

Actividade: Painel UM – Sessões iniciais de discussão (15 minutos por grupo) 

 

Data: 10 de Fevereiro de 2000 

 

Local: Universidade do Minho – Campus de Azurém (Guimarães) 

 

Secretário: Delfina de Sá-Soares 

 

Identificadores de Grupo: 

• Grupo I  Moderador: João Álvaro Carvalho 

• Grupo II  Moderador: António Gomes Miguel/Eduardo Beira 

• Grupo III Moderador: Jorge Soares Coelho 

• Grupo IV  Moderador: Luís Alfredo Amaral 
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Acetato de Apoio 
A Formação está em sintonia com as necessidades do mercado? 

Como se justifica uma eventual falta de apetência dos jovens pela 

informática? 

Há espaço para mais cursos? De que natureza? 

E a formação não académica: há lugar para ela? 

A formação pós-graduada é suficiente em qualidade e quantidade? Visa 

apenas as necessidades das instituições académicas? 

E a igualdade de oportunidades homem/mulher na informática: como é em 

Portugal? 

 

 

2. Opiniões Recolhidas 
 

Apresenta-se de seguida a súmula das opiniões recolhidas junto de cada um 

dos quatro grupos de trabalho. 

As opiniões encontram-se agrupadas por questão, de acordo com o Acetato de 

Apoio fornecido como base de discussão para os grupos. 

 

Questão 1 – A Formação está em sintonia com as necessidades do mercado? 
Grupo I 

-O mercado tem necessidade de técnicos. 

-Neste momento, o mercado não está muito exigente (“... Qualquer um que 

venha serve!!”). 

 

Grupo II 

- Em termos de qualidade está em sintonia. 

- Em termos de quantidade não está em sintonia. 
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- No que concerne a aspectos soft e de cultura do negócio a formação 

não é adequada. 

 

Grupo III 

-Os engenheiros de software “saem mais adequados” que os de IG. Ou seja, 

não existe um perfil de IG adequado. 

-A evolução é tão rápida que os alunos podem não conseguir estar adequados 

às necessidades. 

-Não existe a quantidade necessária. 

 

Grupo IV 

-A Formação não Superior (Profissional/Industrial) tem ajuste ao mercado 

(“... não está má de todo...”). 

-A Formação Superior está mais ou menos bem: os cursos estão muito 

desenhados/orientados à tecnologia. 

-De modo geral a formação está em sintonia, porém as rápidas 

mudanças/evolução do domínio fazem com que em pouco tempo deixe de haver 

sintonia. 

↓ 

 

A formação base das pessoas está em sintonia 

A formação específica das pessoas não está em sintonia 

 

Questão 2 – Como se justifica uma eventual falta de apetência dos jovens pela informática? 
Grupo I 

-Alguns elementos do grupo defendem que não há falta de apetência. 

-Outros elementos do grupo defendem que os jovens têm apetência pela 

informática, mas não querem ser informáticos. 

-Justificações apresentadas: 
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-Matemática; 

-Falta de sedimentação do domínio científico da informática/imaturidade da 

área (“...Qualquer chico- esperto com 12º ano é bom...”). 

 

Grupo II 

-Justificações apresentadas: 

-Os outros cursos são mais fáceis; 

-Matemática. 

 

Grupo III 

-Justificações apresentadas: 

-Matemática (devido ao seu mau ensino); 

-Necessidade de raciocínio lógico; 

-Pouca vivência das pessoas com a informática (futuramente isto não 

acontecerá). 

 

Grupo IV 

-Há elementos do grupo que concordam com a falta de apetência há outros 

que não concordam. 

-Justificações para a falta de apetência: 

-Desvalorização da profissão informática nas empresas (salários a baixar; 

mentira/falta de competência); 

-Forte associação da informática à matemática; 

-Falta de reconhecimento da profissão (“O que é que eles fazem?”) 

-Questão de acreditação. 

 

Questão 3 – Há espaço para mais cursos? De que natureza? 
Grupo I 

-Sim. 
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-Criar mais cursos para nichos. 

-Será melhor criar cursos de 3 anos + especialização. 

 

Grupo II 

-Há espaço para mais alunos. 

-“Há cursos muito diferentes a competir para o mesmo”. 

 

Grupo III 

-O que é necessário é adequar mais os cursos ao mercado. 

-Cursos com anos iniciais onde se fornecem boas bases da formação e últimos 

anos que permitam fazer uma especialização (ex: IG para saúde; IG para 

indústria;...). 

 

Grupo IV 

-Há espaço para menos cursos!! 

-Cursos deviam ser mais curtos. 

-Devia haver menor número de cursos. 

 

Questão 4 – E a formação não académica: há lugar para ela? 
Grupo I 

Vai aumentar. 

 

Grupo II 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo III 

-Importante. 

-Vai aumentar. 

-50% Desta formação tem qualidade. 
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-Vai servir para “tapar os buracos de formação” e para garantir a 

actualização/não obsolescência das pessoas (juntamente com seminários, 

colóquios,...). 

 

Grupo IV 

-É a única escapatória (“é necessário grande expertise na criação”). 

 

Questão 5 – A formação pós-graduada é suficiente em qualidade e quantidade? Visa apenas 
as necessidades das instituições académicas? 

Grupo I 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo II 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo III 

-Insuficiente. 

-É principalmente para satisfazer a academia. 

-A pós-graduação deve ter duas vias: a via da academia e a via do negócio. 

 

Grupo IV 

-Qualidade é péssima. 

-Quantidade insuficiente. 

-Devia ser de outra forma (realização de módulos (“... poder frequentar 

pacotinhos pequenos com interesse para o indivíduo e não ser obrigado ao bolo 

total...”). 

-Puramente académica. 
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Questão 6 – E a igualdade de oportunidades homem/mulher na informática: como é em 
Portugal? 

Grupo I 

-Não existe igualdade (deram exemplos de estagiários recusados por serem 

mulheres). 

 

Grupo II 

-Equilíbrio. 

 

Grupo III 

-Nesta área existiu sempre igualdade entre homens e mulheres. 

-É dos sectores onde existe maior igualdade. 

-As capacidades exigidas às pessoas nesta área não dependem da robustez 

física. 

 

Grupo IV 

-A mulher enfrenta maiores dificuldades, mas nesta área as desigualdades 

são menores que em muitas outras áreas. 
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A investigação em informática em Portugal 
Filipe Sá Soares / Departamento de Sistemas de Informação Universidade do Minho 
 

 

1. Informações Gerais 
 

Projecto: ET2000si 

 

Actividade: Painel UM – Sessões iniciais de discussão (15 minutos por grupo) 

 

Data: 10 de Fevereiro de 2000 

 

Local: Universidade do Minho - Campus de Azurém (Guimarães) 

 

Secretário: Filipe de Sá-Soares 

 

Identificadores de Grupo: 

· Grupo I  Moderador: João Álvaro Carvalho 

· Grupo II  Moderador: António Gomes Miguel 

· Grupo III Moderador: Jorge Soares Coelho 

Grupo IV  Moderador: Luís Alfredo Amaral 
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Timings Cumpridos 

· Grupo I  15:45 – 16:00 

· Grupo II  16:01 – 16:16 

· Grupo III 16:18 – 16:33 

Grupo IV  16:35 – 16:50 

 

 

Acetato de Apoio 
 Quem a tem vindo a fazer? 

 Que qualidade tem? 

 É relevante? Para quê e para quem? 

 Como tem sido liderada/gerida? 

 Vai melhorar? Dependendo de quê? 

 Vai estar mais associada à actividade económica? 

 Qual a sua competitividade internacional? 

 Qual o seu grau de internacionalização: participação em projectos - 

nacionais ou estrangeiros - para o mercado internacional de I&D? 

 Quais os projectos que nos últimos 20 anos deixaram uma marca ou 

impacto próprio assinalável? 

 

 

3. Contribuições 
 

Apresentam-se de seguida as contribuições de cada um dos quatro grupos de 

trabalho. 

As contribuições foram agrupadas por questão, de acordo com o Acetato de 

Apoio fornecido como base de discussão para os grupos. 
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Questão 1 – Quem a tem vindo a fazer? 
Grupo I 

-Principalmente as Universidades (U. do Minho, U. Porto-ISEP, U. Técnica 

de Lisboa, U. de Ciências de Lisboa, U. de Coimbra, U. Nova de Lisboa, ISCTE) 

-Centros FCT ligados às Universidades (INESC) 

-Laboratórios do Estado não ligados às Universidades (LNEC, INETI) 

 

Grupo II 

-Universidades (ex.: U. Coimbra) 

-Centros (ex.: INESC) 

 

Grupo III 

-As Universidades 

-Vazio nas software houses. Quando o mercado era pequeno as empresas não 

tinham meios financeiros nem espírito para investigar. Agora que o mercado é 

grande (graças à globalização) as empresas portuguesas foram buscar pacotes 

estrangeiros. 

-Observa-se também que os departamentos de informática das grandes 

empresas se transformaram em empresas (ex.: EDINFOR) 

 

Grupo IV 

-Só as Universidades/Centros de Investigação (U. do Minho, U. Técnica de 

Lisboa, U. Clássica de Lisboa, U. de Coimbra, U. Nova de Lisboa, INESC, PT 

Inovação) 

-As empresas não fazem investigação 

 

 

Questão 2 – Que qualidade tem? 
Grupo I 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

»«wp 2 (2000) 

25



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

Grupo II 

-Em Portugal não se faz investigação de qualidade inferior, a sua quantidade 

é que é baixa, em parte devido à pouca quantidade de investigadores. 

 

Grupo III 

-Não existe investigação aplicada. 

 

Grupo IV 

-Há de tudo 

-É possível identificar pequenos nichos no mercado, empresas de ponta que 

estão na crista da onde em termos de tecnologia (ex.: Fault Tolerance Software da 

Critical Software) 

 

Questão 3 – É relevante? Para quê e para quem? 
Grupo I 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo II 

-É relevante no que respeita aos seus efeitos práticos no ensino. 

 

Grupo III 

-É relevante internamente, para as Universidades pois é útil para manter um 

nível elevado de formação dos docentes 

-Quanto à relevância para as empresas, num contexto de parceria 

Universidade/Empresa, o grupo defendeu que as empresas não vêem benefícios 

na investigação realizada pelas Universidades e que as Universidades vivem 

fechadas para dentro. 
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Grupo IV 

-É relevante para quem investiga 

-Em termos nacionais é desarticulada, em termos individuais é pontualmente 

relevante e boa. 

-Falta ter impacto nas empresas, existindo pois uma desarticulação com o 

tecido empresarial. 

 

Questão 4 – Como tem sido liderada/gerida? 
Grupo I 

-O INESC foi liderado 

 

Grupo II 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo III 

-Não tem existido uma gestão da investigação em Portugal 

-"Nunca nada produziu nada" 

 

Grupo IV 

-Falta uma estratégia e uma gestão nacionais 

Questão 5 – Vai melhorar? Dependendo de quê? 
Grupo I 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo II 

-A criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia é um indicador positivo 

-Depende dos investimentos (Orçamento de Estado e União Europeia) 

-É necessário incentivar as empresas a criar centros de investigação, por 

exemplo, através da concessão de benefícios fiscais. 

-São necessárias mais parcerias Universidades/Empresas 
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Grupo III 

-É necessário que as Universidades sejam capazes de funcionar, em termos de 

investigação, a duas velocidades. Uma delas concretiza-se nas Universidades 

serem capazes de conduzir projectos de curto prazo por forma a conseguirem 

tempos de resposta adequados ao mercado. Uma outra velocidade, diferente da 

primeira, poderá ser adoptada em projectos que se possam alongar no tempo. 

-São necessários programas que potenciem parcerias Universidades / 

Empresas, mas de tal forma que o enfoque nos projectos não se perca e que a 

parceria não se norteie pela simples obtenção de verbas. 

-Evitar a cultura da subsídio-dependência 

-É necessário um novo modelo de gestão e um novo profissionalismo por parte 

de quem tem responsabilidades de gestão de investigação. 

-É preciso que as Universidades desenvolvam acções de marketing/vendas. 

 

Grupo IV 

-Depende do aparecimento de incentivos que combatam a desarticulação e a 

desagregação na investigação realizada em Portugal. 

 

Questão 6 – Vai estar mais associada à actividade económica? 
Grupo I 

-Não existe investigação ligada à actividade económica 

-Existe desenvolvimento ligado à actividade económica 

 

Grupo II 

-Vai estar mais associada 

-Tem-se realizado mais investigação fundamental (com reflexos na qualidade 

do ensino superior) e menos investigação aplicada 
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Grupo III 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo IV 

-Tem que vir a estar, pior não pode ficar. 

 

Questão 7 – Qual a sua competitividade internacional? 
Grupo I 

-Identificam-se duas empresas com competitividade internacional: OBLOG e 

Critical Software, apesar de se verificar uma deslocação para o estrangeiro destas 

empresas ou dos seus produtos. 

 

Grupo II 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo III 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo IV 

-É residual 

-Apesar de individualmente se identificarem alguns casos, globalmente é 

muito fraca 

 

Questão 8 – Qual o seu grau de internacionalização: participação em projectos – nacionais 
ou estrangeiros – para o mercado internacional de I&D? 

Grupo I 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo II 

-A língua portuguesa é uma desvantagem (contra exemplo dado pela Índia) 
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-Podem existir benefícios pelo facto de se pertencer à União Europeia 

-"A investigação é como os óculos de Sol para uma pessoa. Primeiro é preciso 

ter a barriga cheia, só depois se pensa/precisa disso". 

 

Grupo III 

-o grupo não se pronunciou sobre esta questão 

 

Grupo IV 

-Não tem expressão 

 

Questão 9 – Quais os projectos que nos últimos 20 anos deixaram uma marca ou impacto 
próprio assinalável? 

Grupo I 

-Via Verde (INESC) 

-Multibanco (INESC) 

-ENER1000 (U. de Coimbra) 

-OBLOG 

-Critical Software - Fault Tolerance System (U. de Coimbra) 

 

Grupo II 

-Não há passado, só pode ter futuro 

-Portugal não é excelente em nada 

-OBLOG, apesar de já ter "morrido" em termos de produto 

 

Grupo III 

-Via Verde 

-Caracteres ópticos nos cheques para a Câmara de Compensação 

-Multibanco, apesar de ter vindo do estrangeiro 

-A maioria da tecnologia foi importada 

-Não existem grandes impactos 
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Grupo IV 

-Observa-se mais desenvolvimento que investigação 

-Multibanco 

-Via Verde 

-Leitura de cartões Visa e Mastercard pela mesma máquina 
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Oportunidades, desafios e limitações para o País e para a Região Norte, e 
Minho em particular, da evolução das tecnologias da informação 

Anabela Sarmento / Departamento de Sistemas de Informação Universidade do Minho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalização 

; 
Abertura de mercados à escala europeia
e mundial
Mercados mais acessíveis e eliminação do
proteccionismo 

Igualdade de circunstâncias para ter um
papel mais competitivo (até aqui fomos
imitadores mas agora podemos ser
agentes condicionadores) 

Sistemas mais complexos; 
Tempos de resposta cada vez mais curtos 

 

 

 

 

Oportunidade para os SI  
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Empresas portuguesas consideradas
grandes passam a ser ainda mais
pequenas dadas as dimensões do
mercado actual – perda de
competitividade 

Mais fácil uma empresa estrangeira vir a
ocupar um espaço nosso 

Problemas na distribuição e gestão da
informação 

Empresas funcionam num espaço mais
amplo  

 

 

Ameaça 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores contingenciais 

Falta de cultura de gestão das nossas empresas (tem como consequência o 

atraso na assimilação da tecnologia; tenta-se vender e adquirir a tecnologia pela 

tecnologia) 

 Qualidade 

 Capital de risco 

 

Consequências da globalização 

 Novas oportunidades de negócio – e-business; ERP, CRN 

 Importância cada vez maior das telecomunicações 

 Novos modelos de organização do trabalho – teletrabalho 

 

Soluções para as empresas portuguesas 

 Consórcios e parcerias - tentar entrar na cadeia de valor das grandes 

empresas 
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Localização (Minho) 
 A atracção do Minho dá-se pela qualidade dos seus Recursos 

Humanos e isto deve-se pela acção da Universidade  

 Mas este não é um factor suficiente. É preciso ter proximidade ao 

mercado o que pode ser conseguido através de parcerias 

 

 

 

 
Saliente-se o papel interventor da Universidade neste processo 

 

Localização (Lisboa) 
 O atractivo de Lisboa prende-se com as grandes contas e com a 

concentração de poder. 

 "Se o mercado for Portugal é fundamental estar em Lisboa, mas se o 

mercado é o mundo, então Lisboa já não é relevante" 

 

Estratégia 
 O Minho já tem algumas empresas que actuam no mercado global 

mas não são elas que definem a estratégia. 

 A estratégia é "apanhar o barco" mas à portuguesa - cada um por si 

(falta de trabalho em equipa, de consórcios) 

 A estratégia da modernização dá-se pelas pressões exercidas pelos 

concorrentes e pelos clientes e fornecedores 

 A estratégia é "não haver estratégia" 
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Workshop ET2000si / DSI 
 

Uma reflexão sobre o presente e o futuro do sector das tecnologias e sistemas de informação 
em Portugal 

 

 

10 de Março de 2000 

 

Universidade do Minho 

Escola de Engenharia 

Campus de Azurém 

Guimarães 

 

 

Lista de participantes: 
 

Adriano Moreira 

Altamiro Barbosa Machado 

Ana Alice Baptista 

Anabela Sarmento 

António Gomes Miguel 

Delfina de Sá-Soares 

Eduardo Beira 

Elisabete Cardoso 

Fernandes de Almeida 

Filipe de Sá-Soares 

Henrique Santos 

João Álvaro Carvalho 

Jorge Soares Coelho 

 

»«wp 2 (2000) 

35



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

José Carlos Nascimento 

José Luís Mota Pereira 

Leonel Santos 

Luís Amaral 

Manuel Filipe Santos 

Maria João Nicolau 

Maribel Santos 

Miguel Abrunhosa de Brito 

Pedro Ribeiro 

Ricardo Machado 

Rui João José 
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