
Resumo 

As políticas de adopção e manutenção de Sistemas e Tecnologias de Informação (S&TI) numa 

escola de engenharia são uma matéria sensível que envolve várias vertentes: pedagógica, 

tecnológica, económica, ética e legal. Questões complexas como a dependência de empresas 

produtoras de Tecnologias de Informação e Comunicação, a formação dos Recursos Humanos 

do Serviço de Informática, a coexistência de tecnologias, etc., levam a decisões complexas e 

envolvem, com certeza, perspectivas diferentes dos grupos de pessoas com capacidade para 

decidir ou influenciar decisões na organização (docentes, funcionários, sindicatos, alunos, 

Estado, indústria nacional, etc.). É necessário levar em conta que o panorama dos S&TI muda 

cada vez mais rapidamente e que tal facto causa dificuldades acrescidas à tomada de decisão 

na organização, particularmente, na tomada de decisão estratégica. Com este projecto 

pretendeu-se desenvolver e utilizar um instrumento de gestão para auxiliar a elaboração de 

políticas de S&TI numa escola pública de engenharia. Esse instrumento de gestão fundamenta-

se na abordagem baseada em Cenários e foi utilizado, de uma forma experimental, para 

suportar a elaboração de uma política de licenciamento para o software utilizado e 

desenvolvido por uma escola pública de engenharia.  

Para elaboração do presente estudo foi considerada a opção estratégica “promover 

activamente e dar preferência à adopção e/ou desenvolvimento de Software Aberto” e foram 

desenvolvidos quatro Cenários (alternativas exequíveis de evolução de variáveis críticas ao 

desempenho de uma ideia de negócio, de uma estratégia, de uma opção política ou de um 

projecto de S&TI). As principais conclusões que se podem retirar deste trabalho são as 

seguintes: (1) Actualmente não existe, em muitas Escolas de Engenharia, uma política de 

licenciamento de software por elas adquirido e desenvolvido. Fica ao critério de quem adquire e 

desenvolve o software (gestor de serviço de informática e docentes) o tipo de licença que é 

adquirido; (2) a política de utilização e desenvolvimento de Software Aberto para uma escola 

pública de engenharia demonstrou ser robusta para o software que não necessite de ser 

competitivo uma vez que o incentivo à utilização e ao desenvolvimento de Software Aberto não 

comporta riscos desmedidos; (3) os sinais indicadores identificados numa das fases da 

abordagem baseada em Cenários devem ser continuamente monitorizados porque são 

reveladores de qual ou quais os cenário(s) mais próximos da realidade futura; (4) este trabalho 

foi importante para ensaiar um mecanismo de percepção do meio envolvente da FEUP e para 

a FEUP.  

Abstract 

The information politics of a public school of engineering are a sensitive issue that spans 

different aspects: pedagogical, technological, ethical and legal. Complex questions such as 



depending on companies that produce Information and Communication Technologies, Human 

Resources training, coexistence of disparate technologies, etc., lead to complex decisions 

which certainly involve different perspectives from different groups of people who have the 

capacity to decide or influence organisational decisions (lecturers, workers, trade unions, 

learners, State, national industry, etc.). It is necessary to consider that the situation in the 

Information Systems and Technologies field changes more and more quickly, which brings 

increased difficulties to the decision-making process within the organisation, and, in particular, 

to its strategical decision-making process. This project aim is to develop a management tool 

which can support the definition of the Information Systems and Technologies politics at a 

school of engineering. This management tool roots on a Scenarios based approach and was 

used, in an experimental way, for supporting the definition of a software licensing politics for the 

software used and developed by a public engineering school.  

During the definition of a software licensing politics for the software used and developed by an 

engineering school, it was considered the strategical option “actively promot and prefer the 

adoption and/or development of Open Source Software” and were developed for Scenarios 

(feasible options for the evolution of the critical variables of a Business Idea, of a strategy, of a 

political option or of an Information Systems and Technologies project).  

The main conclusions from this work are: (1) Nowadays there is not, in many public schools of 

engineering a licensing politics for the software being used and developed. The decision upon 

which option is the best depends on whoever purchases or develops software. (2) the politics of 

use and development of Open Source Software for a public school of engineering demonstrated 

to be robust for the software that does not need to be competitive since stimulating the use and 

development of Open Source Software is not too much risky; (3) the indication signals identified 

on one of the phases of the Scenarios based approach must be continuously monitored 

because they reveal which scenario(s) are closer to the future reality.  


