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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 
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da realidade futura; (4) este trabalho foi importante para ensaiar um mecanismo de 

percepção do meio envolvente da FEUP e para a FEUP. 
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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. 
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1. Introdução 

Os Sistemas e as Tecnologias de Informação são fulcrais ao desempenho de qualquer 

organização mas principalmente ao desempenho das organizações cujo “negócio” utiliza 

intensivamente informação. Esse é o caso das escolas, particularmente, das escolas 

públicas de engenharia. 

1.1. Contexto e objectivo do trabalho 

Em todas as suas principais actividades, nomeadamente, na criação de conhecimento 

técnico e científico, na criação de inovação tecnológica, na transmissão de conhecimento e 

na criação de currículos e conteúdos, a informação é um recurso essencial. 

A competitividade global no mercado de ensino de engenharia é intensa, tal como na 

generalidade das indústrias, devido, essencialmente, aos seguintes factores: evolução dos 

meios de transporte, mudanças institucionais no sentido da unificação (por exemplo, a 

União Europeia), evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e 

utilização generalizada dessas mesmas tecnologias. 

A importância do recurso Informação e o reconhecimento da capacidade dos Sistemas e 

das Tecnologias de Informação em criar e manter vantagem competitiva são motivações 

importantes para uma escola pública de engenharia definir uma estratégia de Sistemas e 

Tecnologias de Informação. Mas, definir uma estratégia de Sistemas e Tecnologias de 

Informação não é uma tarefa fácil e linear. A dificuldade de definir uma estratégia de S&TI 

advém, essencialmente, de dois factores: a contingência da escolha do melhor método e a 

incerteza do ambiente actual.  

Existem inúmeras abordagens à definição de uma estratégia de S&TI e, embora a escolha 

de uma abordagem de definição da estratégia de S&TI seja crucial ao sucesso da estratégia 

obtida, esta é uma escolha complexa porque o melhor método depende da situação 

concreta em que este seja utilizado.  
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Nunca o ambiente macro e micro económico foi tão incerto como o que é actualmente. 

Frequentemente se assiste a eventos surpreendentes que exigem mudanças rápidas da 

actuação das organizações. O principal objectivo da tarefa de definição de uma estratégia, 

particularmente de uma estratégia de S&TI, é obter, em cada momento, a acção 

organizacional mais ajustada à realidade ambiental. O desfasamento entre a acção mais 

adequada da organização e a acção real da organização traduz-se em custos para a 

organização, custos estes que se podem tornar incomportáveis. 

Este trabalho pretendeu criar uma ferramenta, fundamentada numa abordagem baseada 

em Cenários, para auxiliar uma escola pública de engenharia a elaborar uma estratégia, 

uma política ou um projecto num ambiente incerto. Esta abordagem possui como 

pressuposto que uma organização pode agir “com sentido” a fim de atingir os seus 

propósitos num ambiente incerto. 

A abordagem baseada em Cenários pode ser utilizada nos paradigmas Racionalista e 

Processual de gestão. No caso de estudo realizado na FEUP a ferramenta criada para 

suportar a elaboração de uma estratégia, de uma política ou de um projecto foi utilizada 

com o paradigma Racionalista (porque a FEUP é gerida seguindo uma abordagem 

tipicamente Racionalista) e para elaborar uma política de licenciamento de software a 

utilizar e desenvolver pela FEUP. Existem várias abordagens baseadas em Cenários mas a 

que foi utilizada para realização do caso de estudo foi a defendida por Schwartz (1991) e 

pela GBN1 (abordagem que designaremos por Royal Dutch Shell).  

A utilização de Software Livre e Aberto na Administração Pública é, actualmente, uma 

temática muito discutida na Europa e o mundo. Basicamente, o Software Aberto, possui, 

no mínimo, as seguintes características: 

1. O código fonte do software deve ser distribuído juntamente com o executável ou 

deve-se encontrar disponível por um preço não maior do que os custos de 

distribuição; 

2. Qualquer pessoa pode redistribuir o software gratuitamente, sem pagamento de 

taxas de licenciamento ao autor; 

3. Qualquer pessoa pode modificar o software ou derivar outro software a partir 

deste, e depois distribuir o software alterado sob os mesmos termos (1), (2) e (3). 

                                                        

1 Acessível no URL www.gbn.org, visitado no dia 23 de Julho de s2004 
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Os valores actuais de utilização e desenvolvimento de Software Aberto actualmente 

demonstram que este tipo de software é hoje uma realidade e não um fenómeno 

marginal. Indicadores que o comprovam é o facto de a União Europeia2 e as Nações 

Unidas3 terem publicado guias para a adopção de Software Aberto. Se o Software Aberto é 

uma realidade torna-se pertinente a ponderação da sua utilização e desenvolvimento 

numa política de licenciamento de software de uma escola pública de engenharia. O 

Software Aberto foi preferido, em deterimento do Software Livre, para a realização do 

presente trabalho de dissertação porque este é o termo geralmente utilizado nos estudos 

publicados. O termo “Software Aberto” é o normalmente utilizado nos estudos realizados 

por entidades institucionais ou empresarias como sejam o IDC ou a Comissão Europeia 

denominada IDA (promotora da troca de software e dados entre os sectores públicos de 

países da União Europeia). As alterações introduzidas no presente estudo com a utilização 

de um ou de outro termo não seriam significativos porque os casos de licenças de 

software consideradas de Software Aberto e não de Software Livre não são frequentes. 

1.2. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizada em oito capítulos e possui três anexos. 

No capítulo seguinte, “Sistemas de Informação de Escolas públicas de engenharia no 

Século XXI”, são apresentados: as noções básicas que são utilizadas nesta dissertação, os 

grupos de pressão de uma escola pública de engenharia e os factores micro económicos 

que condicionam a actuação de uma escola pública de engenharia.  

No terceiro capítulo, “Serviço de Informática duma organização” são apresentadas as 

características do Serviço de Informática (estrutura e organização) e dos Sistemas de 

Informação (infra-estrutura e aplicações). Ainda neste capítulo são comparados os 

Serviços de Informática e os Sistemas de Informação de duas escolas de engenharia em 

particular, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a Escola de Engenharia 

do Massachusetts Institute of Technology. 

O quarto capítulo, “Panorâmica actual da Utilização de Software Aberto” apresenta: os 

mecanismos de protecção da propriedade intelectual aplicáveis ao software, uma noção 

                                                        

2 O IDA (Comissão da União Europeia promotora da troca de software e dados entre os sectores 

públicos de países da UE) disponibilizou um manual para migração para Software Aberto. 

3 O manual disponibilizado pelo International Open Source Network (uma organização financiada 

pelas Nações Unidas) para adopção de Linux nos ambientes de trabalho encontra-se acessível no 

URL  http://www.iosn.net/, visitado em 23 de Julho d 2004 
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básica do que são o Software Aberto, o Software Livre e o software fechado proprietário, 

alguns indicadores actuais da utilização de Software Aberto nas organizações privadas e 

públicas da Europa, e, finalmente, a descrição de alguns projectos com sucesso de 

desenvolvimento e ou utilização de Software Aberto. 

No quinto capítulo, “Perspectiva estratégica do Sistema de Informação”, é explorado o 

processo de definição de uma Estratégia de Sistemas de Informação. Assim sendo, neste 

capítulo, são apresentadas as motivações para a gestão estratégica de S&TI, são definidas 

as propriedades de uma abordagem à definição de uma Estratégia de S&TI (domínio de 

aplicação, objectivos, fundamentos), são apresentadas ferramentas de gestão utilizadas 

frequentemente na análise e definição estratégica de Sistemas e Tecnologias de 

Informação, são apresentadas as características de uma abordagem à definição da 

estratégia de S&TI, e, finalmente, são apresentadas algumas abordagens à definição da 

estratégia de S&TI utilizadas nalgumas instituições de ensino superior. 

No capítulo seis, “Aspectos chave de uma abordagem baseada em Cenários para Tomada 

de Decisão Estratégica”, são apresentadas as definições dos termos Flexibilidade, Análise 

de robustez e Cenário. Em seguida é analisada a utilização que os paradigmas de gestão 

Racionalista e Processual fazem de uma abordagem baseada em Cenários. Finalmente são 

apresentadas diferentes abordagens baseadas em Cenários. No estudo de caso realizado no 

capítulo sete foi utilizada a abordagem baseada em Cenários defendida por Schwartz 

(1991) e utilizada pela organização Global Business Network. A escolha desta abordagem é 

justificada no capítulo seis. 

No capítulo sete, “Criação e utilização de uma ferramenta, fundamentada na abordagem 

baseada em cenários, para definição da política de licenciamento de software numa escola 

pública de engenharia”, é apresentada a ferramenta baseada em Cenários criada para 

suportar a elaboração de estratégias, políticas e projectos de S&TI. Neste capítulo são 

ainda pormenorizadamente descritos: as fases de utilização da abordagem baseada em 

Cenários e os resultados obtidos. 

 

No anexo A são apresentadas as funcionalidades disponibilizadas pelo SiFEUP (aplicação 

desenvolvida pelo serviço de informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto). 

No anexo B é apresentada uma comparação sumária dos serviços prestados e das infra-

estruturas disponibilizadas pelo serviço de informática e de duas escolas de engenharia (a 

FEUP e o MIT). 
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No anexo C é apresentada uma tabela de acrónimos onde são apresentados os significados 

de alguns acrónimos utilizados nesta dissertação. 
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2. Sistemas de Informação de Escolas 
públicas de engenharia no Século XXI 

2.1. Definições e enquadramento 

As principais actividades de uma universidade, faculdade ou escola superior de engenharia 

pública4 são: a criação de conhecimento técnico e cientifico, a criação de inovação 

tecnológica, a transmissão de conhecimento e, finalmente, a criação de currículos e 

conteúdos. Sabendo que a Informação é matéria-prima essencial à criação de 

Conhecimento e à criação de Inovação, os serviços de Sistemas e Tecnologias de 

Informação são de capital importância para uma escola superior de engenharia.  

Em que consiste um Sistema de Informação, quais os seus componentes e qual a função do 

Sistema de Informação de uma escola pública de engenharia no século XXI?  

Existem várias definições para o termo Sistemas de Informação até porque existem 

também diversas definições para o termo Organização, o contexto imediato dos Sistemas 

de Informação. 

De uma forma geral, são referidas nesta dissertação duas escolas de Sistemas de 

Informação que conceptualizam o termo Sistema de Informação de forma diferente: a 

Escola Hard e a Escola Soft.  

A Escola Hard de Sistemas de Informação conceptualiza a organização como sendo uma 

entidade una e em que existe consenso entre as pessoas que nela trabalham. Esta escola 

assume que as pessoas desempenham o melhor que sabem e podem as suas tarefas para 

contribuir para o atingir dos objectivos definidos para a organização. A Escola Hard de 

Sistemas de Informação é, filosoficamente, positivista e, sociologicamente, funcionalista.  

                                                        

4 Neste trabalho, genericamente, uma universidade, faculdade ou escola superior de engenharia 

pública será designada escola pública de engenharia. 
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A Escola Soft de Sistemas de Informação assume que as pessoas que desempenham 

tarefas nas organizações possuem o seu entendimento da realidade e possuem e seguem os 

seus próprios interesses. Devido a esse facto, não é assumido o consenso entre as pessoas 

que realizam tarefas na organização e é necessário procurar acomodações entre as 

mesmas. A Escola Soft de Sistemas de Informação é, filosoficamente, fenomenológica e, 

sociologicamente, interpretativa. 

Para ambas as escolas de Sistemas de Informação anteriormente mencionadas, a Hard e a 

Soft, o Sistema de Informação, segundo Checkland e Holwell (1998), “...contém um 

elemento de arquivo de dados, um elemento de processamento de dados e as pessoas 

necessárias para manter, operar e modificar o sistema de informação...” e “...é uma função 

que suporta as pessoas que executam actividades com significado no contexto da 

organização.”. Segundo os mesmos autores, para a Escola Soft o Sistema de Informação 

suporta adicionalmente “…as actividades de criação de significado inter-subjectivo e de 

procura de acomodação entre interesses conflituosos no contexto da organização…”. 

A escola pública de engenharia que serviu de campo de estudo para a utilização de um 

método baseado em Cenários para definição de uma política de licenciamento de software 

foi a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Esta escola mantém 

uma visão Hard da organização e, consequentemente, dos Sistemas de Informação pois, a 

nível organizacional: 

a) define objectivos e 

b) assume que as pessoas que nela trabalham irão desempenhar o melhor que sabem 

e podem as suas tarefas a fim de atingir os objectivos definidos. 

As definições de “Organização” e de “Sistemas de Informação” utilizadas na presente 

dissertação são, por esse motivo, as defendidas pela escola Hard de Sistemas de 

Informação. 

Quem são os clientes de uma escola pública de engenharia, e, particularmente, do seu 

Serviço de Informática? Os clientes de uma escola pública de engenharia são: 

• para a actividade de criação de conhecimento técnico e científico, os alunos e suas 

famílias, a indústria, a própria escola de engenharia, o Estado e a Comunidade. 

• para a actividade de criação de inovação tecnológica, a Comunidade, a indústria e 

o Estado. 



Sistemas de Informação de Escolas públicas de engenharia no Século XXI 17

• para a actividade de transmissão de conhecimento,  os alunos e suas famílias, os 

empregados, a indústria, a própria escola de engenharia e a Comunidade. 

• para a actividade de criação de currículos e conteúdos, os alunos e suas famílias, 

os empregados, a indústria, a própria escola de engenharia e a Comunidade. 

Quem são as pessoas com capacidade para influenciar decisões dessa escola, 

particularmente decisões da função de Sistemas de Informação (o Serviço de 

Informática)? Essas pessoas (ou grupos de pessoas) são, frequentemente, designados 

grupos de pressão da organização pois exercem um maior ou menor poder de influência 

sobre a organização e, por conseguinte, sobre as funções da organização. Segundo os 

mesmos autores “os Grupos de Pressão fazem exigências à organização…e esperam que a 

organização satisfaça os seus interesses particulares.”. 

Ward e Peppard (2002) identificam vários grupos de pressão que serão, em seguida, 

instanciados para o caso particular das escolas públicas de engenharia. 

• Accionistas: podem exercer uma pressão considerável sobre a governação da 

organização e sobre a aplicação dos fundos por eles aplicados. No caso das escolas 

públicas de engenharia, o único accionista é o Ministério da Ciência e Ensino Superior, 

com o financiamento público que disponibiliza ao ensino superior. 

• Concorrentes: é o grupo de pressão mais óbvio. As actividades de um concorrente 

procuram aumentar o seu sucesso relativamente ao sucesso dos outros. É necessário 

perceber que, para alem de “lutarem” por uma quota de mercado na indústria, os 

concorrentes, em combinação com as actividades dos outros concorrentes da indústria, 

determinam o desenvolvimento da mesma a médio/longo prazo. Concorrentes de uma 

escola pública de engenharia, para a actividade de transmissão de conhecimento, são 

outras escolas de engenharia, quer privadas quer públicas. 

• Clientes e Fornecedores: Os fornecedores e os clientes de uma organização interagem 

directa ou indirectamente com a referida organização na Cadeia de Valor da indústria5. 

Assim sendo, um cliente procura as melhores condições de compra enquanto um 

fornecedor procura as melhores condições de venda. Os clientes de uma escola pública 

de engenharia já foram anteriormente identificados. A escola pública de engenharia 

possui diversos fornecedores. Por exemplo, apenas em termos de sistemas de 

                                                        

5 A Cadeia de Valor da indústria será explorada aprofundadamente no capítulo 5.2.2.1.6 desta 

dissertação 
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informação, possui, entre outros, fornecedores de software, fornecedores de hardware, 

fornecedores de serviços de informação, fornecedores de comunicações, fornecedores 

de formação.  

• Governo: exerce pressão sobre uma organização porque cria legislação e controla a 

conformidade da actuação da organização com a legislação criada. Em Portugal, as 

escolas públicas de engenharia são tuteladas actualmente pelo Ministério da Ciência e 

do Ensino Superior. 

• Empregados: exercem pressão sobre uma organização porque com ela negoceiam, por 

exemplo, as condições de realização das tarefas que devem desempenhar no seu 

emprego. Os empregados de uma escola pública de engenharia são os funcionários 

(administrativos e auxiliares da acção educativa), os professores e os gestores ou 

administradores. 

• Sindicatos: exercem pressão sobre a organização quando um ou mais empregados da 

organização sindicalizados possuem razões de queixa da actuação da organização ou 

quando a organização pretende alterar condições ou práticas de trabalho. 

• Comunidade: a actuação da sociedade em geral condiciona a actuação de uma escola 

pública de engenharia. Por exemplo, as tendências sociais condicionam os seus 

currículos. Se a sociedade em geral procura mais privacidade dos seus dados pessoais 

esse factor reflecte-se, por exemplo, nos currículos dos cursos de Engenharia 

Informática. 

• Meios de Comunicação Social: a publicitação feita pelos Meios de Comunicação Social 

condiciona a actividade da escola pública de engenharia. Principalmente, como é 

evidente, os Meios de Comunicação Social temáticos de ensino, de tecnologia, de 

engenharia e de inovação. A divulgação e o reconhecimento das actividades de inovação 

de uma escola pública de engenharia são-lhe muito benéficos (por exemplo, permitem-

lhe captar melhores alunos e fixar melhores professores). 

A pressão exercida pelos grupos anteriormente apresentados deve ser continuamente 

monitorizada pela escola pública de engenharia. Na próxima secção (2.2) serão analisadas 

algumas pressões exercidas, actualmente, sobre a função de Sistemas de Informação de 

uma escola pública de engenharia. 



Sistemas de Informação de Escolas públicas de engenharia no Século XXI 19

2.2. Pressões exercidas actualmente sobre a função de Sistemas de Informação 
de uma escola pública de engenharia 

No inicio do século XXI, as escolas de engenharia em Portugal e, modo geral, em todo o 

mundo, estão sujeitas a pressões exercidas pelos grupos de pressão anteriormente 

identificados. Entre essas pressões podem ser destacadas as que são relativas aos Sistemas 

e Tecnologias de Informação e que serão em seguida apresentadas.  

Expectativas dos alunos do Ensino Superior Inicial 

Os alunos que frequentam, actualmente, o ensino superior inicial6 convivem com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação desde muito novos e, assim sendo, possuem 

grande apetência na utilização dessas mesmas TIC. Os alunos nascidos nas décadas de 80 

e 90 estão habituados a utilizar telemóveis, computadores, redes de computadores, etc. 

para pesquisar informação, para comunicar e para se divertirem. Desta forma, possuem 

grandes expectativas relativamente às Tecnologias de Informação que têm ao seu dispor 

(Millenium BCP 2003). Deste facto advém que os decisores das escolas superiores em 

geral, e particularmente das escolas públicas de engenharia, devem ter em atenção essa 

expectativa dos alunos se pretenderem captar os melhores entre eles. 

Mercado de Educação Global 

As escolas superiores com maior prestígio em todo o mundo estão, neste início do século 

XXI, muito acessíveis a pessoas de todo o mundo devido à globalização da economia. Esta 

globalização foi principalmente potenciada por mudanças institucionais (por exemplo, a 

unificação da Europa na União Europeia), pela evolução dos meios de transporte e pela 

acelerada evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e pela utilização 

generalizada dessas mesmas TIC. Esta globalização traduz-se numa concorrência 

geograficamente aberta, com poucas hipóteses de exploração de nichos geográficos. Assim 

sendo, os decisores das escolas públicas de engenharia devem procurar formas de 

colocarem os seus cursos de qualidade em todo o mundo; talvez até tentando atingir um 

nicho de mercado que fala português – os muitos portugueses que emigraram para outros 

países, principalmente, da Europa, da América e da África e seus descendentes. Segundo o 

                                                        

6Por ensino superior inicial considera-se o ensino superior que tem como objectivos a aquisição de 

conhecimentos, competências e capacidades que permitam ao estudante entrar capacitado no 

mundo profissional. Este termo surge em oposição ao ensino superior ao longo da vida. O ensino 

superior ao longo da vida consiste na actualização dos conhecimentos necessários ao desempenho 

da actividade profissional. 
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projecto “The Futures Project” (The Futures Project 2000), a presença das escolas de 

engenharia no mercado global de educação tem de ser realizada utilizando, 

essencialmente, as Tecnologias de Informação e Comunicação. A missão do projecto “The 

Futures Project” é encorajar a tomada de decisão pró-activa das escolas secundárias e das 

universidades americanas para as tornar mais inovadoras, acessíveis, e perceptivas. 

Diminuição de financiamento das Escolas Superiores 

O financiamento do ensino superior, quer por motivos económicos quer por motivos de 

ideologia política do governo do país, tem sofrido baixas consideráveis. Por exemplo, a lei 

de financiamento do ensino superior foi, por exemplo, recentemente alterada em Portugal. 

Os custos com o ensino superior foram, em grande parte, transferidos do financiamento 

público para a família dos estudantes. Além disso, o número de alunos que frequenta o 

ensino superior inicial tem vindo a diminuir devido à diminuição das taxas de natalidade 

verificadas nos últimos anos na Europa (Fundação das Universidades Portuguesas 2003). 

Este facto torna a competitividade das escolas superiores nacionais mais feroz e, 

consequentemente, os alunos ganham um grande poder de influência, obrigando as 

escolas superiores públicas, particularmente as escolas públicas de engenharia, a tornar o 

ensino mais orientado às suas necessidades. Na época actual, com grande acesso a 

fornecimento em massa de informação, as Tecnologias de Informação são uma ferramenta 

muito importante para o aumento de qualidade dos cursos fornecidos. 

Aprendizagem ao Longo da Vida 

Devido ao aumento da média de esperança de vida e devido ao aumento de 

competitividade no mercado de trabalho assiste-se a uma, cada vez maior, procura de 

formação e aprendizagem avançada ao longo da vida. As escolas de ensino superior, e em 

particular, as escolas públicas de engenharia, necessitam de se adaptar a este novo 

mercado. Esse mercado é constituído por pessoas que, por vezes, não possuem 

disponibilidade monetária ou de tempo para se deslocarem ao campus de uma escola. Os 

decisores das escolas públicas de engenharia, devem ter em atenção esse mercado 

emergente e perceber as Tecnologias de Informação como uma alternativa ao acesso 

presencial do aluno à escola. 

A União Europeia, consciente da necessidade de tornar as organizações e as pessoas mais 

competitivas, definiu como objectivo para o ano de 2010, “...aumentar o nível médio de 

participação na aprendizagem ao longo da vida dos cidadãos com idades compreendidas 

entre os 25 e os 64 anos até, pelo menos, 12,5%...” (União Europeia 2004). 

Consequentemente, todos os países membros devem implementar políticas para tentar 

atingir esse objectivo, nomeadamente políticas de S&TI. 
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Economia do Conhecimento e Redes de Inovação 

Actualmente assiste-se a um deslocamento dos parâmetros económicos de criação de valor 

para a grandeza intangível de “capacidade de inovar” e, consequentemente, para a 

grandeza intangível de “capacidade de aprender”.  

Para reforçar a capacidade de concorrência, as empresas necessitam de procurar a 

inovação tecnológica, a qual só é possível alcançar com conhecimento técnico e científico. 

Segundo a Unidade de Missão Inovação e Conhecimento7 (UMIC), é necessário “aumentar 

as habilitações, competências e conhecimento dos portugueses, principais substratos da 

capacidade de desenvolvimento sustentado do país”. (Unidade de Missão Inovação e 

Conhecimento 2003). Assim sendo, as empresas encontram-se profundamente 

dependentes da actividade das escolas de engenharia quer em termos de “fornecimento” 

de pessoas com conhecimentos técnicos e científicos e com capacidade de aprender 

tecnologia quer em termos de fornecimento de inovação tecnológica. O Estado português, 

consciente dessa realidade, criou, no âmbito de um Plano de Acção denominado 

«Inovação», programas com o objectivo de dinamizar Redes de Inovação. Segundo a 

UMIC (Unidade Missão Inovação e Conhecimento 2003), “…a cooperação entre as 

empresas e as actividades de suporte estimula a criação de redes dinâmicas de 

conhecimento, promovendo os canais de aprendizagem e a excelência. Esses canais são 

essenciais para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) absorverem o conhecimento de 

que necessitam para inovarem…”. 

Neste capítulo foram apresentadas algumas noções básicas de Sistemas de Informação 

para clarificar, numa área com terminologia tão diversa, qual o significado dos termos 

utilizados neste trabalho. Em seguida, foram apresentados os grupos que exercem pressão 

sobre uma escola pública de engenharia e sobre as suas funções, em particular sobre a sua 

função de Sistemas de Informação (o Serviço de Informática). Finalmente, foram 

apresentadas as principais pressões (condicionantes) relativas a S&TI sobre uma escola 

pública de engenharia. Qualquer actividade sobre o Sistema e Tecnologias de Informação 

deve ser realizada com consciência dessas principais condicionantes.

                                                        

7 A Unidade de Missão Inovação e Conhecimento é a entidade responsável pela implementação das 

políticas de sociedade de informação e governo electrónico em Portugal. Esta entidade encontra-se 

acessível no URL http://www.umic.gov.pt, visitado no dia 22 de Julho de 2004. 
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3. Serviço de Informática de uma organização 

Conforme foi referido na definição de Sistemas de Informação apresentada por Checkland 

e Holwell (1998), um dos componentes do Sistema de Informação são as pessoas que 

desempenham os processos chave no âmbito dos Sistemas e Tecnologias de Informação. 

Esses processos são: a Gestão Estratégica de S&TI, a Gestão corrente de S&TI, o 

Desenvolvimento de S&TI e, finalmente, a Operacionalização de S&TI. Estes processos 

chave constituem a actividade de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. 

Neste trabalho será designado por “Serviço de Informática” a sub-organização responsável 

por desempenhar os processos chave referidos no parágrafo anterior, ou seja a função de 

Sistemas de Informação. Segundo Beynon-Davies (2002), “Informática consiste no estudo 

da informação, dos sistemas de informação e das tecnologias de informação aplicadas a 

diversos fenómenos”. Como veremos mais à frente neste trabalho, a actividade de Gestão 

de Sistemas e Tecnologias de Informação implica precisamente o estudo da informação, 

dos sistemas de informação e das tecnologias de informação – figura 7. O Serviço de 

Informática, dependendo da maturidade que a organização tiver em termos de Sistemas e 

Tecnologias de Informação, pode desempenhar todos ou alguns daqueles processos. Por 

exemplo, existem muitas organizações que não desempenham o processo de Gestão 

Estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação. 

Em seguida, serão abordadas as principais características do Serviço de Informática, 

nomeadamente: a sua estrutura (divisão do trabalho e localização) e a sua organização do 

trabalho. Ainda neste capítulo, as características do Serviço de Informática anteriormente 

referidas serão particularizadas para a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

e para a Escola de Engenharia do Massachusetts Institute of Technology. A Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto é objecto de análise mais aprofundada porque esta 

escola serviu de estudo de caso [case study] para a utilização de uma ferramenta criada 

para, utilizando uma metodologia baseada em Cenários, suportar a elaboração de uma 

política de S&TI. A outra escola objecto de análise mais aprofundada é a escola de 
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engenharia do Massachusetts Institute of Technology por ser uma escola de excelência na 

área de engenharia reconhecida em todo o mundo. Finalmente, será abordado, mais 

pormenorizadamente, em que consiste a actividade de Gestão de Sistemas e Tecnologias 

de Informação que é realizada pelo Serviço de Informática. 

Não deve ser ignorado que: 

a) as características do Serviço de Informática devem ser definidas de acordo com as 

características da própria organização (por exemplo, numa organização 

descentralizada, um Serviço de Informática muito centralizado não produz um 

serviço satisfatório)  

b) que o Sistema e Tecnologias de Informação podem influenciar, em grande medida, 

as características da organização (por exemplo, o Sistema de Informação de uma 

organização hierárquica, se permitir uma comunicação vertical na hierarquia 

eficaz e eficiente, permite o “achatamento” da própria hierarquia).  

3.1. Divisão do trabalho 

Numa organização existe, normalmente, a especificação de que tarefas e/ou de que 

procedimentos devem ser realizados por cada função/papel definido na organização. Além 

disso, existe também a especificação das relações de comando e controlo existentes entre 

as funções presentes na organização. Normalmente, num organigrama da organização são 

claras essas relações de comando e controlo. Quem se encontra num nível hierárquico 

superior deve comandar e controlar quem se encontra num nível hierárquico inferior. 

3.1.1. Divisão do trabalho do Serviço de Informática da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto 

No Serviço de Informática da FEUP – CICA – trabalham cerca de 50 pessoas. O CICA é 

uma função central da FEUP e o organigrama do CICA é o apresentado na figura 1 (em 

seguida apresentada). 
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Figura 1 – Organigrama do Serviço de Informática da FEUP 

O CICA encontra-se dividido nas seguintes unidades organizativas: “Administração de 

Sistemas”, “Infra-Estrutura e Redes de Comunicação de Dados”, “Sistemas de Informação” 

e “Micro informática e Suporte ao Utilizador”.  

As principais atribuições da Unidade de Administração de Sistemas são: a gestão, 

administração e operacionalização das infra-estruturas de computação da FEUP. Entre as 

suas principais atribuições encontram-se:  

a) instalar, configurar e administrar aplicações na FEUP;  

b) prestar apoio técnico à Comunidade da FEUP (incluído às restantes unidades 

organizacionais do CICA) e  

c) prestar assessoria à Direcção do CICA nos estudos relativos à definição de políticas 

e processos de Sistema e Tecnologias de Informação.  

Uma lista mais extensa e detalhada das atribuições desta unidade organizativa do CICA 

pode ser consultada numa página do sítio web do CICA8. 

As principais atribuições da Unidade de Infra-Estruturas e Redes de Comunicação são:  

a) gerir, administrar, monitorizar e operacionalizar as suas redes locais: a rede 

académica - FEUPnet -  e a rede administrativa; 

b) assegurar a ligação das suas redes locais a redes exteriores (UP, RCTS) e os 

acessos remotos à FEUPnet; 

                                                        

8 Acessível no URL http://www.fe.up.pt/si/unidades_geral.visualizar?p_unidade=77, visitado em 

15 de Julho de 2004 
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c) criar mecanismos de segurança para controlar efectivamente os acessos aos nós e 

serviços das redes locais. 

Uma lista mais extensa e detalhada das atribuições da Unidade de Infra-Estruturas e 

Redes de Comunicação pode ser consultada numa página do sítio web do CICA 9. 

As principais atribuições da Unidade de Sistemas de Informação são:  

a) o desenvolvimento, o suporte à instalação e a exploração de aplicações para a 

FEUP e para outras instituições. Entre estas aplicações destaca-se o SiFEUP – 

uma aplicação que integra diversas funcionalidades académicas e que as 

disponibiliza em linha [on-line];  

b) a instalação, a configuração, a administração e o suporte técnico de sistemas 

gestores de bases de dados.  

c) a criação de mecanismos de segurança de dados. 

A Unidade de Sistemas de Informação colabora no Projecto GAUP2000, de 

desenvolvimento da nova aplicação de gestão de alunos da Universidade do Porto. 

O SiFEUP, aplicação desenvolvida pela Unidade de Sistemas de Informação, é 

actualmente utilizado noutras Faculdades da Universidade do Porto.  

Uma lista mais extensa e detalhada das atribuições da Unidade de Sistemas de Informação 

pode ser consultada uma página do sítio web do CICA10. 

Finalmente, as principais atribuições da Unidade de Micro informática e Suporte ao 

Utilizador são:  

a) administrar e gerir as salas de informática,  

b) manter um serviço de ajuda [Helpdesk] e  

                                                        

9 Acessível no URL  http://www.fe.up.pt/si/unidades_geral.visualizar?p_unidade=78 , visitado em 

15 de Julho de 2004 

10 Acessível no URL http://www.fe.up.pt/si/unidades_geral.visualizar?p_unidade=62, visitado em 

15 de Julho de 2004 
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c) apoiar os departamentos e serviços da FEUP nas tarefas de selecção, de aquisição, 

de instalação, de resolução de problemas e de esclarecimento de dúvidas de 

utilização, tudo relativamente à micro informática.  

Uma lista mais extensa e detalhada das atribuições desta unidade organizativa pode ser 

consultada numa página do site web do CICA11. 

O CICA é apoiado por um grupo de trabalho multifuncional e multidepartamental – o 

Conselho Consultivo. Este grupo de trabalho reúne-se regularmente e a ele compete-lhe, 

principalmente: 

• apresentar recomendações para o aumento da eficiência e da eficácia dos serviços; 

• emitir parecer sobre a missão definida para o CICA, sobre os serviços, os documentos 

de planeamento da actividade do CICA, os documentos de registo de actividade do 

CICA e sobre as questões levantadas pela direcção do CICA e pelos órgãos de gestão da 

FEUP com implicações sobre as Tecnologias de Informação.  

De acordo com o CICA (CICA - Comissões/Unidades), O Conselho Consultivo é 

constituído por: “ 

• o director da FEUP ou pessoa em quem delegar;  

• um docente/investigador designado pelo presidente de cada um dos departamentos da 

FEUP;  

• o director da biblioteca ou pessoa em quem delegar;  

• um representante, designado pelo director da Faculdade, do conjunto constituído 

pelos Serviços de Secretaria e Tesouraria e pelas Estruturas Centrais de Apoio, 

conforme definidos no regulamento orgânico da FEUP;  

• um representante da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, designado pelo respectivo presidente;  

• o director do CICA”.  

                                                        

11 Acessível no URL  http://www.fe.up.pt/si/unidades_geral.visualizar?p_unidade=79, visitado em 

15 de Julho de 2004 
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3.1.2. Divisão do trabalho do Serviço de Informática da Escola de Engenharia do 
Massachusetts Institute of Technology  

No Massachusetts Institute of Technology (MIT), o Serviço de Informática – Information 

Services & Technology (IS&T) – é constituído pelas seguintes unidades organizacionais: 

Computação Administrativa, Computação Académica, Infra-estrutura e Operações e, 

finalmente, Suporte ao Cliente – figura 2.  

 

Figura 2 – Serviços prestados pelo Serviço de Informática no MIT 

De acordo com o Massachusetts Institute of Technology (2004), as missões dessas 

unidades organizacionais são: 

• da Computação Académica – “…promover e possibilitar educação baseada em 

tecnologia …” disponibilizando as infra-estruturas computacionais necessárias; 

• da Computação Administrativa – “…fornecer serviços tecnológicos para suporte do 

negócio…”; 

• do Suporte ao Cliente – “…maximizar a utilização efectiva dos serviços e das 

Tecnologias de Informação…”; 

• das Operações e Infra-estrutura –“…fornecer serviços fundamentais de TI tais como 

redes de trabalho, aplicações baseadas em redes de trabalho, operações sobre o serviço 

da infra-estrutura, agregação e administração de dados...”.  

Na figura 3 é apresentado o organigrama do IS&T (o Serviço de Informática do MIT). 
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Figura 3 – Organigrama do Serviço de Informática do MIT 

3.2. Localização do Serviço de Informática 

Actualmente, devido à grande quantidade de soluções existentes no mercado, o Serviço de 

Informática de uma organização coloca-se as questões seguintes quando pretende adquirir 

um recurso:  

• Deve a organização adquirir um determinado recurso no mercado ou deve desenvolve-

lo internamente?  

• Deve a organização centralizar (concentrar no Serviço de Informática) ou 

descentralizar (distribuir pelos seus departamentos) as tarefas de Sistemas e 

Tecnologias de Informação? 

Para prestar serviços, o Serviço de Informática, necessita de recursos. Os recursos do 

Serviço de Informática são tecnológicos e humanos. Os recursos tecnológicos são o 

hardware e o software. Os recursos humanos do S&TI são as capacidades e 

conhecimentos do pessoal do Serviço de Informática e dos próprios utilizadores do 

Sistema de Informação. 

Uma das vantagens associadas à aquisição de um recurso no mercado é, por vezes, a 

qualidade superior desse recurso. Uma das desvantagens é a necessidade de realizar um 

controlo mais exigente sobre o processo de aquisição. 

As formas de localização do Serviço de Informática dominantes são, de acordo com 

Beynon-Davies (2002), as seguintes: 

• Centralizada, se concentra todos os serviços de S&TI prestados à organização; 
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• Descentralizada, se o Serviço de Informática se estrutura em sub-unidades, cada 

uma delas prestando um único serviço dos que são prestados pelo Serviço de 

Informática. No entanto, o Serviço de Informática continua a ser visto como uma 

unidade lógica. 

• Distribuída, se o Serviço de Informática foi dividido em sub-unidades 

independentes que prestam a totalidade dos serviços prestados pelo Serviço de 

Informática. 

• Devolvida, se o Serviço de Informática se encontra distribuído mas se as suas 

subunidades não são totalmente independentes. 

• Subcontratada, se o Serviço de Informática procura os recursos necessários à 

realização das suas actividades no mercado. 

• Interna à organização, se o Serviço de Informática procura os recursos que 

necessita para desempenhar as suas actividades no interior da organização. 

Note-se que as designações anteriormente referidas são extremos de um espectro de 

localização. Uma organização, naturalmente, não tem de ser Centralizada ou 

Descentralizada, poderá possuir uma localização que seja intermédia. 

Qualquer organização deve ponderar sempre os prós e contras de cada uma das opções de 

localização do Serviço de Informática para poder escolher a que lhe for mais adequada. Há 

sempre vantagens e desvantagens em cada uma dessas localizações. 

3.2.1. Localização do Serviço de Informática da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto 

Relativamente ao modelo de localização, o Serviço de Informática da FEUP (CICA) pode 

ser considerado uma unidade distribuída do serviço de informática da Universidade do 

Porto mas internamente à FEUP é descentralizada e, em grande parte, interna à 

organização. É de notar que as Faculdades da Universidade do Porto são unidades 

organizacionais com grande autonomia e com características e necessidades diversas e 

que, por tal facto, nunca se adequaria um modelo de localização do serviço de informática 

da Universidade do Porto totalmente centralizada.  

O CICA possui, essencialmente, um modelo de localização Interno à organização pois 

desenvolve internamente as tarefas de gestão do Sistema e Tecnologias de Informação da 

FEUP embora adquira, por exemplo, recursos como hardware e software a fornecedores 

externos.   
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3.2.2. Localização do Serviço de Informática na Escola de Engenharia do 
Massachusetts Institute of Technology 

Relativamente ao modelo de localização, o Serviço de Informática do Massachusetts 

Institute of Technology é, quando comparado com o Serviço de Informática da 

Universidade do Porto, muito mais centralizado. O Serviço de Informática das escolas do 

MIT, em particular da Escola Superior de Engenharia, não é mais do que o Serviço de 

Informática do próprio MIT. A partir deste momento, no âmbito do presente trabalho, os 

termos Estratégia de S&TI do MIT e Estratégia de S&TI da Escola de Engenharia do MIT 

serão considerados equivalentes. Só desta forma podem ser comparáveis os Serviços de 

Informática das duas escolas quês estão a ser comparados neste trabalho (a Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto e a Escola de Engenharia do MIT). Aos membros 

das escolas do MIT, particularmente à sua escola de engenharia, compete: 

a) quando assim o entendam, apresentar ideias ao processo de definição de 

Estratégia de S&TI (Temas Estratégicos, Estratégias, Iniciativas e Projectos) e  

b) participar em projectos de Sistemas e Tecnologias de Informação.  

De forma similar, o Serviço de Informática do MIT possui, essencialmente, um modelo de 

localização Interno à organização pois desenvolve internamente grande parte das tarefas 

de gestão do Sistema e Tecnologias de Informação do MIT embora adquira, por exemplo, 

recursos como hardware e software a fornecedores externos.  

3.3. Organização do trabalho realizado pelo Serviço de Informática 

Os processos chave desempenhados pelo Serviço de Informática são: a Gestão Estratégica 

do S&TI, a Gestão Corrente do S&TI, o Desenvolvimento do S&TI e a Manutenção do 

S&TI. Todo o trabalho realizado sobre o Sistemas e as Tecnologia de Informação é 

realizado, normalmente, sob a forma de projectos. De acordo com o MIT (2000), 

“…Embora seja fácil chamar a qualquer trabalho, projecto, qualquer projecto formal deve 

possuir um início e um final projectado (…), e não é de rotina, por natureza…” 

Em seguida serão descritos os processos de gestão de projectos no âmbito do Sistemas de 

Informação.  

Segundo Beynon-Davies (2002), a actividade de Gestão de Projectos no âmbito dos 

Sistemas de Informação divide-se em três processos: Planeamento de Projectos, 

Organização de Projectos e Controlo de Projectos.  
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O processo designado por “Planeamento de Projecto” define por quem, como e quando 

deve ser desenvolvido o projecto e define também metas intermédias para avaliar o 

sucesso da execução do mesmo. 

O processo designado por “Organização de Projecto” define como as pessoas que 

participam na execução do projecto se devem organizar de forma a produzir o produto 

final pretendido. Existem essencialmente, segundo Beynon-Davies (2002), três formas de 

organizar projectos: Organização por Projectos, Organização por Funções e Organização 

Matriz Projectos e Funções. Na Organização por Projectos, as pessoas que trabalham na 

empresa/instituição fazem-no dentro dos limites dos projectos, ou seja, na 

empresa/instituição não existe qualquer especificação funcional das pessoas que nela 

trabalham. Na Organização por Funções, as pessoas que trabalham na 

empresa/instituição são organizadas de acordo com funções, cada função suportando um 

número de projectos diferentes. Na Organização por Projectos e Funções, as pessoas que 

trabalham na empresa/instituição encontram-se organizadas por funções mas com base 

nessas funções é alocada uma equipa aos projectos. 

O processo designado por “Controlo de Projectos” monitoriza continuamente a execução 

do projecto e, caso exista algum problema, faz algo para corrigir o seu desempenho. 

3.3.1. Organização do trabalho do Serviço de Informática da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto 

Os serviços prestados pelo CICA resultam do trabalho de equipas com pessoas 

pertencentes a unidades funcionais distintas. O CICA organiza o trabalho em torno de 

processos. No CICA existe uma organização dos projectos por Projectos e Funções, ou seja, 

as pessoas que trabalham na organização encontram-se organizadas por funções mas com 

base nessas funções é alocada uma equipa aos projectos.  

O CICA publicita quais os recursos do SiFEUP que se encontram em fase de 

desenvolvimento – figura 4. O Serviço de Informação da FEUP não explicita os projectos 

em desenvolvimento ou já terminados particularizando as datas de inicio e de fim, o 

âmbito do projecto e quem se encontra ou encontrou envolvido no desenvolvimento do 

projecto. 
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Figura 4 – Lista de recursos do SiFEUP em desenvolvimento (SiFEUP - Recursos) 

3.3.2. Organização do trabalho do Serviço de Informática da Escola de Engenharia 
do Massachusetts Institute of Technology  

Os serviços prestados pelo Serviço de Informática do MIT resultam do trabalho de equipas 

constituídas por pessoas de múltiplas funções, de múltiplos departamentos do MIT e 

mesmo exteriores ao MIT que realizam as seguintes actividades, conforme se pode 

visualizar na figura 5: “Descoberta de Tecnologias de Informação”, “Entrega de 

Tecnologias de Informação”, “Serviço de Tecnologias de Informação”, “Suporte de 

Tecnologias de Informação” e “Serviços de Telecomunicações e de Redes de trabalho”.  

 

Figura 5 – Organização do Serviço de Informática do MIT 

O Serviço de Informática organiza o seu trabalho em equipas que realizam um dos 

processos anteriormente mencionados para um determinado projecto. Ou seja, todo o 
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trabalho de Desenvolvimento e Operacionalização do Sistema de Informação do MIT é 

realizado por esses processos. 

Em cada um desses processos podem, em cada momento, existir vários projectos 

específicos, cada um deles a ser desenvolvido por uma equipa. 

As unidades funcionais do IS&T influenciam todo o trabalho realizado pelo Serviço de 

Informática. Os líderes de cada uma das unidades funcionais do IS&T servem de 

intermediário de comunicação entre o cliente do Sistema e Tecnologias de Informação e o 

próprio IS&T e identificam as necessidades de TI assim como sugerem oportunidades para 

utilizar TI na educação, na investigação e na administração. 

O processo “Descoberta de TI” é um processo estruturado e orientado ao negócio que 

analisa ideias e iniciativas que provêm de diversas fontes (por exemplo, clientes e 

fornecedores). Este processo trabalha num ambiente baseado em projectos e é, 

normalmente, realizado por equipas multi-funcionais e multi-departamentais. O resultado 

deste processo é um conjunto de recomendações sobre o que fazer relativamente a cada 

um dos projectos analisados.  

O processo “Entrega de TI” inicia-se depois de ter terminado o processo “Descoberta de 

TI”. Segundo o MIT, o processo “Entrega de TI” “...envolve, normalmente, os esforços de 

desenvolvimento e instalação de novas aplicações TI e de novos componentes da infra-

estrutura...”. Quando termina o processo “Entrega de TI” é realizada a transição para os 

processos “Suporte de TI” e/ou “Serviço de TI” ou “Serviços de Telecomunicações e de 

Redes de trabalho”.  

O processo “Serviço de TI” gere os recursos de TI (por ex., soluciona os problemas técnicos 

que surgem constantemente e instala actualizações). 

As equipas de trabalho do processo “Suporte de TI” colaboram com a comunidade da 

instituição para criar a utilização efectiva dos produtos e serviços de TI. 

O processo “Serviços de Telecomunicações e de Redes de trabalho” gere os serviços de 

telefonia (ex: voz, correio de voz [voice mail], tele-conferência). 

Em resumo, o funcionamento do Serviço de Informática do MIT baseia-se em processos e 

é orientado ao negócio. É orientado ao negócio porque procura criar inovação no 

“negócio” do MIT. Baseia-se em processos (Descoberta de TI, Entrega de TI, Serviço de TI, 

Suporte de TI e Serviços de Telecomunicações e de Redes de trabalho) que podem ser 

desempenhados: 
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a) por uma das unidades funcionais do Serviço de Informática do MIT, 

b) por outras unidades funcionais da organização (processos “implantados” no 

próprio negócio), 

c) por fabricantes de Tecnologias de Informação exteriores ao MIT. 

O Serviço de Informática publicita os projectos que estão a ser realizados, em cada 

momento, e controla o desenvolvimento de cada projecto junto dos seus executores. O 

motivo apresentado pelo MIT para publicitar os projectos que estão a ser realizados é dar 

a conhecer aos stakeholders da organização [apelidados de grupos de pressão neste 

trabalho] qual o trabalho (passado, presente e futuro) do Serviço de Informática do MIT. 

Essa “publicação” da estratégia de S&TI permite que as pessoas (interiores e exteriores ao 

Serviço de Informática) contribuam com ideias sobre projectos e acções que poderão vir a 

ser desenvolvidos. O Serviço de Informática do MIT mantém-se perceptivo ao ambiente 

dando aos membros dos seus grupos de pressão a hipótese de indicar que projectos 

gostariam de ver implementados no Sistema de Informação por ele gerido. 

Para publicitar os seus projectos, o IS&T possui, então, uma base de dados de projectos 

que pode ser mantida pelo líder do projecto e consultada por qualquer pessoa. Na figura 6 

pode ser visualizada uma página web de acesso à base de dados de todos os projectos 

(quer desempenhados pelas unidades do IS&T) quer desempenhados por outras unidades 

do MIT ou por fornecedores externos ao MIT.  

 

Figura 6 – Lista de projectos mantida pelo IS&T com todos os projectos existentes no MIT 
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3.4. Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação  

Todas as actividades desempenhadas pelo Serviço de Informática de uma organização 

podem ser genericamente designadas por Gestão de Sistemas e Tecnologias de 

Informação. 

A definição do termo “Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação”, depende, tal 

como a definição do termo “Sistemas de Informação”, da definição do termo 

“Organização” utilizada, ou seja, da Teoria da Organização considerada mais adequada. 

Gerir, segundo Checkland e Holwell (1998), para a Escola de Sistemas de Informação 

Hard consiste em tomar decisões e para a Escola de Sistemas de Informação Soft consiste 

em gerir relações. Conforme foi referido no capítulo 2.1., neste trabalho, será utilizada a 

Escola de Sistemas de Informação Hard (uma escola Funcionalista e Positivista).  

Na última década, a actividade de gestão do Sistema e Tecnologias de Informação das 

organizações, para além da actividade de gestão corrente que já desempenhava 

(desenvolver e explorar o Sistema de Informação), passou a utilizar S&TI para criar um 

impacto positivo na posição competitiva da organização, ou seja, a definir uma estratégia 

de Sistemas e Tecnologias de Informação. Assim sendo, a actividade de gestão de Sistemas 

e Tecnologias de Informação passou a possuir duas componentes: a gestão corrente e a 

gestão estratégica. A actividade de gestão corrente do Sistema de Informação passou a 

controlar o Sistema de Informação actual e a implementar a estratégia de Sistemas de 

Informação definida. Essa relação pode ser visionada na figura 7. 

 

Figura 7 - Controlo e Implementação (adaptado de Beynon-Davies (2002)) 

Na figura 7 pode-se ainda verificar que a actividade de gestão de Sistemas de Informação 

deve ser guiada pela actividade de gestão de Informação e deve, por sua vez, guiar a 

actividade de gestão de Tecnologias de Informação. Ou seja, uma organização deve 
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começar por identificar as necessidades de informação dos seus grupos de pressão (em 

termos de conteúdo, de formato e de dispositivos físicos utilizados para o processamento e 

para a comunicação de dados), e, perante essas necessidades de informação deve decidir 

que Sistema de Informação necessita e, finalmente, decidir que Tecnologias de Informação 

são apropriadas para suportar esse Sistema de Informação. 

Esta dissertação aborda a componente mais técnica dos Sistemas de Informação - as 

Tecnologias de Informação - e, assim sendo, focaliza-se na componente mais técnica da 

gestão do Sistema de Informação que designaremos por Gestão de Sistemas e Tecnologias 

de Informação. 

Na secção 3.3.1. serão analisadas, mais aprofundadamente, as principais características do 

Sistema de Informação: a sua infra-estrutura e as aplicações do Sistema e Tecnologias de 

Informação. 

3.4.1. Infra-estrutura e aplicações do Sistema e Tecnologias de Informação 

Nesta secção analisar-se-á qual a infra-estrutura e quais as aplicações do Sistema de 

Informação. Por infra-estrutura do Sistema de Informação entendem-se todas as 

tecnologias utilizadas no Sistema de Informação que, embora não suportando 

directamente as actividades ou processos do negócio, são essenciais ao funcionamento do 

Sistema de Informação. Devem ser considerados dois tipos de infra-estrutura: a infra-

estrutura de comunicação (hardware e software necessário às redes de dados e voz) e a 

infra-estrutura de computação (hardware e software que, não suportando directamente 

uma actividade ou processo do negócio, sem ele as aplicações não funcionam ou não 

suportam a actividade ou processo do negócio nas melhores condições). 

3.4.1.1. Infra-estrutura do Sistema e Tecnologias de Informação da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto  

A FEUP possui uma rede local académica de comunicação de dados -  a FEUPnet e uma 

rede administrativa. Os computadores da FEUP estão, em geral, ligados a essas redes 

locais.  

A FEUPnet é uma rede Ethernet e proporciona um débito de 100 Mbps aos edifícios da 

FEUP. Esta rede local possui ligações à Internet através da Rede da Comunidade Científica 

Nacional (RCCN), à velocidade média de 60 Mbps.  

A FEUPnet pode ser acedida: 

• de um local do campus, por ligação directa à Ethernet, 
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• de mais do que um local do campus, utilizando DHCP e/ou Wireless. Se utilizar o 

Wireless o utilizador necessita de utilizar uma conta TCPGate, 

• de fora do campus, utilizando a FEUP como ISP ou utilizando um ISP dailup exterior à 

FEUP . Em ambos os casos é necessário possuir uma conta TCPGate, 

• do exterior, via RDIS e rede telefónica comutada, utilizando uma conta TCPGate, 

Informações detalhadas sobre a rede local da FEUP encontram-se no sítio web do CICA na 

secção Serviços12.  

Se ligar directamente o computador à FEUPnet, o utilizador pode utilizar o serviço DHCP 

(Dynamic Host Configuration  Protocol).  Este serviço permite que os parâmetros de 

configuração para acesso à rede sejam fornecidos a uma máquina pela própria rede, 

assegurando uma total transparência para os utilizadores que pretendam mobilidade do 

posto de trabalho (principalmente de portáteis). 

O Serviço de Informática da FEUP, o CICA, disponibiliza aos alunos o acesso a ambientes 

de trabalho Unix/Linux e Microsoft Windows. Nas salas do CICA encontram-se 

computadores com acesso aos sistemas operativos Windows e Linux (dual boot) em modo 

texto e gráfico. Em qualquer um dos sistemas operativos o utilizador tem acesso à mesma 

área de disco. Nas salas do CICA encontram-se igualmente disponíveis terminais X-

Window que permitem o acesso aos servidores Unix/Linux. 

3.4.1.2. Infra-estrutura do Sistema e Tecnologias de Informação da Escola de Engenharia 

do Massachusetts Institute of Technology 

O Serviço de informática do MIT, o IS&T, disponibiliza a todas as escolas, entre as quais à 

de engenharia, a rede MITnet. 

A MITnet é uma rede Ethernet e proporciona um débito de 100 Mbps aos seus edifícios.  

A MITnet pode ser acedida: 

• de um local do campus, por ligação directa à Ethernet, 

• de mais do que um local do campus, utilizando DHCP ou Wireless, 

                                                        

12 Acessível no URL  http://paginas.fe.up.pt/cica3w/servicos/feupnet/feupnet_index.html , 

visitado em 15 de Julho de 2004 
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• de fora do campus pode ser utilizado o MIT como ISP, pode ser utilizado um ISP dialup 

exterior ao MIT e pode ser utilizando o iPass (rede virtual de ISPs). 

O Serviço de Informática do MIT, o IS&T, disponibiliza aos alunos o acesso a um pacote de 

serviços TIC com um sistema operativo standard e com software desenvolvido por outras 

organizações.  

3.4.2. Aplicações 

Aplicação é a utilização de Tecnologias de Informação para desempenhar uma actividade 

ou processo do negócio. Existem dois tipos principais de aplicações: aplicações para 

tarefas gerais (por exemplo: processamento de texto, realização de cálculos) – são as 

chamadas Commodities -  e aplicações para desempenhar actividades específicas do 

negócio (por exemplo: ensino assistido por computador conhecido por e-learning).  Uma 

aplicação pode ser avaliada definindo a utilidade e valor que o utilizador (elemento de um 

grupo de pressão) atribui à aplicação (avaliação subjectiva) e analisando a efectividade 

técnica e funcional da sua função (avaliação factual). Utilidade e valor são duas medidas 

frequentemente utilizadas para avaliar a eficácia e eficiência da aplicação junto ao seu 

utilizador. Por “utilidade” entende-se o valor da informação obtida e por “valor” entende-

se o valor dos recursos de informação, ou seja, quanto é pago (por exemplo, em termos de 

tempo) para obter a informação.  

3.4.2.1. Aplicações da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Na FEUP, o CICA disponibiliza nos servidores UNIX e Windows diversas aplicações, desde 

compiladores/interpretadores, bibliotecas numéricas e gráficas, aplicações de bases de 

dados, simuladores, utilitários de rede, entre outras. Nas páginas web do CICA13 encontra-

se informação sobre todas as aplicações instaladas, incluindo, para muitas delas, manuais 

de utilização.  

Em todas as salas de informática geridas pelo CICA, encontra-se instalado o software 

genérico. O software específico apenas se encontra instalado nas salas em que se 

manifeste ser necessário. Um exemplo de software específico para a Administração é o 

GESP – uma aplicação desenvolvida na FEUP e utilizada apenas pelo Serviço de “Divisão 

de Recursos Humanos”. Um exemplo de software específico para o ensino/aprendizagem 

é o Luvit que tem sido introduzido na FEUP, no âmbito de um projecto designado E-

                                                        

13 Acessível no URL http://paginas.fe.up.pt/cica3w/servicos/aplicacoes/aplicacoes_index.html, 

visitado em 15 de Julho de 2004 



Serviço de Informática de uma organização 39

learning UP|2003, pelo Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias de Informação da 

Universidade do Porto, nas Faculdades da universidade. 

A FEUP possui ainda um conjunto de aplicações que integram serviços administrativos, 

académicos, serviços de suporte à pesquisa e ao desenvolvimento e ferramentas de 

comunicação. Em anexo (anexo A) pode visualizar o conjunto de recursos disponíveis no 

SiFEUP (aplicação desenvolvida pelo CICA e utilizada actualmente, também, por outras 

faculdades da Universidade do Porto). 

A componente académica do SiFEUP permite, entre outras funcionalidades, a 

disponibilização da ficha das disciplinas, pelos respectivos docentes, através do 

preenchimento de um formulário normalizado. Na ficha da disciplina o docente pode 

indicar um URL para um site complementar da disciplina (por ele criado) onde o docente 

pode disponibilizar material de suporte ao ensino, sumários, exercícios, avaliações 

anteriores e ligações [links] relevantes. No entanto, não existe, para os sítios web [sites 

web] criados pelos docentes, um desenho harmonizado. A utilização de sites para 

disponibilização, pelos docentes, de informação complementar sobre as disciplinas não é 

generalizada porque muitos docentes não têm conhecimentos de criação de páginas web. 

O SiFEUP possui páginas web onde os docentes podem disponibilizar os seus conteúdos 

sem ser necessário possuírem conhecimentos de construção de páginas web. A 

componente académica do SiFEUP permite ainda, por exemplo, armazenar os sumários e 

obter uma série de estatísticas e relatórios relativos à actividade lectiva (Silva et al. 2004).  

O SiFEUP permite utilizar um conjunto de ferramentas de comunicação, nomeadamente 

um sistema de gestão de listas dinâmicas de mail, um foro de discussão web e um sistema 

distribuído de notícias [news] com grupos privados (Silva et al. 2004). Por exemplo, 

utilizando listas de distribuição de correio electrónico [e-mail] dinâmico integradas com 

os módulos de registo dos alunos em cursos e turmas torna possíveis: a comunicação 

selectiva do professor com os alunos dum curso ou de uma turma e a comunicação entre 

os próprios alunos dum curso ou turma, estimulando o trabalho colaborativo e 

beneficiando o processo pedagógico. 

A componente administrativa do SiFEUP permite a realização automática de tarefas de 

administração, por exemplo, a distribuição dos alunos pelas turmas do curso, a publicação 

em linha [on-line] das notas obtidas pelos alunos às diferentes disciplinas, o pedido em 

linha de certidões por parte do aluno e a consulta de uma série de informação logística que 

lhe é útil (horários, exames, estado de pagamento de propinas, quotas de impressão e de 

disco disponível).  
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Os serviços de suporte às actividades de Pesquisa e Desenvolvimento consistem, entre 

outros, na disponibilização de informação sobre projectos financiados e o registo de todas 

as obras publicadas.  

A FEUP e o CICA têm sido capazes de garantir a formação do pessoal da FEUP. O 

Gabinete de Apoio para as Novas Tecnologias na Educação da Universidade do Porto 

(GATIUP) têm vindo também a formar professores da Universidade do Porto. 

3.4.2.2. Aplicações da Escola de Engenharia do Massachusetts Institute of Technology – 

Estados Unidos da América 

O Serviço de Informática do MIT ajuda os utilizadores em todas as escolas do instituto, 

entre elas, a Escola de Engenharia, a obter e utilizar as aplicações de que necessitem. 

Algumas das aplicações disponibilizadas por este serviço podem ser obtidas em linha [on-

line] e gratuitamente mas os utilizadores podem ainda obter aplicações que necessitem 

com descontos disponibilizados por fornecedores de software à comunidade de 

utilizadores do MIT. O Serviço de Informática do MIT disponibiliza aplicações genéricas e 

específicas para a plataforma Machintosh, Windows e Unix/Linux às suas escolas e 

comunidade14. O acesso a estas aplicações encontra-se limitado a pessoas que possuam um 

certificado MIT válido. No entanto, o IS&T do MIT não suporta todas as aplicações 

disponibilizadas, suporta apenas as aplicações na secção “Documentation”15. 

No MIT, os utilizadores de aplicações podem ainda adquirir uma estação de trabalho 

alpha privada, uma estação de trabalho semelhante a uma estação de trabalho pública 

existente no MIT, e possuir acesso a um conjunto alargado de aplicações desenvolvidas 

localmente pelo próprio MIT e por outros fornecedores de software (sujeito aos termos da 

licença e disponibilidade da plataforma escolhida).  

O MIT não possui uma aplicação que integre todos os serviços que disponibiliza 

automaticamente. Possui duas aplicações mais amplas que integram outras aplicações: o 

MITSIS e o WEBSIS. A aplicação MITSIS fornece aos estudantes, principalmente, serviços 

administrativos. A aplicação WebSIS baseia-se em tecnologias web e permite aos alunos 

do MIT aceder aos seus registos académicos e financeiros e executar funções 

administrativas. Permite ainda aos professores, aos administradores dos departamentos a 

aos grupos de aconselhamento obter dados académicos.  

                                                        

14 Acessível no URL http://web.mit.edu/software/, visitado em 15 de Julho de 2004 

15 Acessível no URL http://web.mit.edu/ist/topics/software/, visitado em 15 de Julho de 2004 
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O MIT suporta as actividades administrativas com a última versão da aplicação SAP (o 

sistema R/3) como ERP (Enterprise Resource Planning)16 desenvolvido em colaboração 

com a empresa SAP. O sistema R/3 pode ser utilizado no MIT para as plataformas MacOS 

e Windows (MIT Software Distribution). 

3.5. Comparação dos Serviços de Informática da FEUP e da Escola de Engenharia 
do MIT 

Comparando o Serviço de Informática das duas instituições de ensino superior que tem 

vindo a ser analisadas, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP – e a 

Escola de Engenharia do Massachusetts Institute of Technology (MIT), pode-se verificar 

essencialmente que: 

a) possuem uma estrutura, uma localização e uma organização do trabalho bastante 

distintas,  

b) apesar de a), as propriedades do Sistema de Informação (infra-estrutura e 

aplicações disponibilizadas) não são essencialmente distintas. 

A comparação entre as infra-estruturas e as aplicações dos Sistemas de Informação da 

FEUP e da Escola de Engenharia do MIT pode ser consultada, de uma forma sucinta, na 

tabela apresentada em anexo (anexo B). 

As grandes diferenças existentes entre os Sistemas de Informação da FEUP e da Escola de 

Engenharia do MIT são: 

a) O IS&T mantém uma base de dados sobre os projectos de Sistemas e Tecnologias 

de Informação desenvolvidos no âmbito do seu Serviço de Informática. A FEUP 

não mantém uma base de dados semelhante; 

b) Os interessados do Sistema de Informação, no MIT, podem propor a inserção ou 

alteração (por correio electrónico) de projectos para aumentar o valor do Sistema 

de Informação actual. Essas sugestões são rapidamente consideradas. Na FEUP, o 

CICA tem procurado apoiar projectos propostos por elementos da comunidade 

discente. Os projectos são aprovados anualmente, na sequência de candidaturas 

apresentadas pelos alunos e projectos em curso são: ACM – Núcleo Estudantil e 

                                                        

16 ERP é uma aplicação constituída por múltiplos módulos que suporta a organização na gestão do 

seu negócio, por exemplo, no planeamento de produção, na interacção com fornecedores, na 

manutenção de inventários e na interacção com clientes. 



Serviço de Informática de uma organização 42

Chefax. Os interessados na organização não discentes não possuem uma forma tão 

directa de apresentar as suas sugestões de projectos ou nem possuem forma 

estabelecida de o fazer. Os docentes podem-no fazer comunicando a sugestão ao 

representante do seu Departamento no Conselho Consultivo. Funcionários e 

fornecedores, por exemplo, não possuem nenhuma forma estabelecida para 

apresentar sugestões de S&TI.  

c) Parecem os clientes do Sistema de Informação do MIT serem mais activos na 

indicação de projectos de S&TI do que os do Sistema de Informação da FEUP. Um 

dos motivos apresentados pelo MIT para definição e publicação da estratégia de 

Sistemas e Tecnologias de Informação é tornar as pessoas mais participativas. 

Existe um esquema de trabalho “montado” e publicitado para sugerir, escolher e 

desenvolver projectos de S&TI. 

d) Na FEUP existe uma aplicação informática “trouble ticket” que torna muito 

interactiva a assistência fornecida a um utilizador do S&TI quando este apresenta 

alguma dúvida.
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4. Panorâmica actual da Utilização de 
Software Aberto 

O Software Aberto é uma temática que se encontra, actualmente, na agenda dos governos, 

das organizações e dos indivíduos. A temática do Software Aberto é de difícil consenso 

porque envolve vários factores, entre eles, factores técnicos, sociais, filosóficos e 

económicos. São frequentes os estudos de comparação entre o Software Aberto, o Software 

Livre e o software proprietário fechado e as iniciativas de utilização de Software Aberto e 

Software Livre multiplicam-se quer em organizações públicas quer em organizações 

privadas. Em seguida será feita uma resenha do que é o Software Aberto e quais as suas 

vantagens e desvantagens, em oposição com o software fechado proprietário e o Software 

Livre. Finalmente serão apresentados alguns indicadores actuais da utilização de Software 

Aberto e algumas experiências que tiveram sucesso com a utilização desse mesmo 

software. 

4.1. Mecanismos de protecção da propriedade intelectual aplicáveis ao software 

Nesta secção pretende-se analisar que mecanismos de protecção da propriedade 

intelectual são aplicáveis ao software e de que forma o software proprietário fechado, 

Aberto e Livre fazem deles uso. 

Os direitos privativos de propriedade industrial aplicáveis ao software em Portugal, e na 

generalidade dos países da Europa, são: o segredo comercial e o direito de autor e está 

prestes a ser também a patente. 

A propriedade industrial abrange patentes de invenção, marcas registadas, desenhos 

industriais, segredos industriais. O direito de autor é concedido a trabalhos literários, 

trabalhos audiovisuais e software, entre outras obras.  

A nível nacional, a atribuição e protecção de direitos privativos de Propriedade Industrial 

(excepto o direito de autor) é realizada pelo Instituto Nacional para a Protecção 
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Industrial17. A Inspecção Geral de Actividades Culturais18 é a entidade que atribui e 

protege o direito de autor em Portugal.  

Em que consiste cada um dos mecanismos anteriormente referidos? 

4.1.1. Patente 

Segundo definição do Instituto Nacional para a Protecção da Propriedade Industrial19, “A 

patente, ou o modelo de utilidade, confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a 

invenção em qualquer parte do território português e de impedir a terceiros, sem o seu 

consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a 

utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para 

algum dos fins mencionados...”. A patente tem, normalmente, um tempo de vida de vinte 

anos e tem de ser respeitada no espaço geográfico correspondente aos países onde ela 

tenha sido registada. Se uma patente for registada na Europa, por exemplo na Organização 

Europeia de Patentes20, ou internacionalmente, na Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual21, fica em vigor no grupo de países membros de cada uma dessas organizações.  

Na Europa existem dois corpos independentes com responsabilidade por aspectos legais 

relacionados com patentes: a União Europeia e a Organização Europeia de Patentes. 

Abordaremos agora, especificamente, as patentes de software.  

A Organização Europeia de Patentes já garantiu muitas patentes de software embora 

estas, por vezes, sejam consideradas ilegais na Europa, pela Convenção de Munique. O 

principal motivo apresentado pela Organização Europeia de Patentes para ter registado 

essas patentes é a existência do acordo TRIPS – Acordo em aspectos comerciais 

relacionados com os direitos de Propriedade Intelectual - onde é referido que as “patentes 

                                                        

17 Acessível no URL https://portalsrv.inpi.pt/sapportal/guest/inpiguest, visitado em 15 de Julho de 

2004 

18 Acessível no URL https://www.igac.pt , visitado em 15 de Julho de 2004 

19 Acessível no URL https://portalsrv.inpi.pt/sapportal/guest/inpiguest , visitado em 15 de Julho de 

2004 

20 Acessível no URL http://www.european-patent-office.org/index.en.php, visitado em 15 de Julho 

de 2004 

21 Acessível no URL http://www.wipo.int/index.html.en, visitado em 15 de Julho de 2004 
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devem estar disponíveis para quaisquer invenções, quer produtos quer processos, em 

todos os campos tecnológicos, desde que sejam novas, impliquem um passo inventivo e 

sejam aplicações industriais.”. O aspecto do acordo TRIPS que causa algumas dúvidas à 

legalidade das patentes de software é que este acordo só é aplicável a aplicações 

industriais. Se o software for considerado “aplicação industrial” pode ser patenteado, caso 

contrário não.  

A União Europeia tem debatido nos últimos anos a chamada “Proposta de Directiva 

relativa à patenteabilidade dos inventos que implicam programas de computador”22. Na 

União Europeia não foi ainda concluído o processo de decisão relativamente à 

patenteabilidade ou não de software na Europa mas existe um "acordo político" obtido em 

Conselho Europeu, durante a presidência da República da Irlanda, favorável a uma 

patentibilidade de software. Esta decisão é considerada bastante controversa porque 

supostamente ignora as alterações feitas pelo Parlamento Europeu à Proposta de Directiva 

anteriormente referida. O processo de decisão ainda não terminou porque o "voto formal" 

só pode ser tomado quando o texto for traduzido nas 20 línguas Europeias. Entretanto o 

Parlamento Holandês retirou, em 2 de Julho de 2004, o seu voto de apoio e deu um voto 

de abstenção ao Conselho Europeu relativamente à decisão sobre a patenteabilidade do 

software. 

Ou seja, a situação de patenteabilidade de software na Europa não é ainda, actualmente, 

totalmente definida.  

Pelo contrário, nos Estados Unidos e no Japão o patenteamento de software é 

considerado legal e é prática corrente. 

4.1.2. Direito de autor 

O direito de autor consiste no direito que é conferido ao criador de uma obra para poder 

fazer o que bem entender com essa criação. Segundo a Inspecção Geral de Actividades 

Culturais (IGAC - Registos da Propriedade Intelectual), bens a proteger pelo direito de 

autor são, entre outros: “Livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos e software...”. 

O direito de autor é imediatamente atribuído a uma nova obra e não precisa de ser 

registado. No entanto este pode ser registado no IGAC conforme anteriormente referido. 

Pela Convenção de Berna, “…Os autores gozam,..., nos países da União que não sejam os 

                                                        

22 Acessível no URL 

http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=pt&DosId=172020#364732,visitado em 

15 de Julho de 2004 



Panorâmica actual da Utilização de Software Aberto 46

países de origem da obra, dos direitos que as leis respectivas concedem actualmente ou 

venham a conceder posteriormente aos nacionais, bem como dos direitos especialmente 

concedidos pela presente Convenção…”. Ou seja, a obra, quando criada, fica 

automaticamente registada em todos os países que aderiram à Convenção de Berna.  

4.1.3. Segredo Comercial 

O segredo comercial consiste, como o seu nome indica, na proibição dos colaboradores de 

uma empresa de publicarem informação privada da organização sob pena de pagarem 

elevadas multas.  

Para melhor se perceber o segredo comercial aplicado ao software, é necessário entender, 

primeiro, algumas particularidades do processo de desenvolvimento de software. O 

código escrito por um programador, utilizando uma linguagem de programação, designa-

se por código fonte. Este código fonte, para ser executado pelo processador de uma 

máquina, necessita de ser traduzido (por um compilador, um interpretador ou um 

assemblador) para código máquina (binário). Assim sendo, a aplicação do segredo 

comercial ao software permite “esconder” o código fonte do software. 

A discussão sobre tipos de licenciamento de software é, nos dias de hoje, muito frequente. 

As licenças de software podem ser distinguidas em função das liberdades que conferem 

relativamente aos mecanismos atrás apresentados. Os extremos de um espectro de 

licenças de software são: o software que tudo permite (General Public License – GNU 

GPL) e o software fechado proprietário que nada permite. Iremos, em seguida comparar 

três classificações paradigmáticas de licenciamento de software: o Software Aberto, o 

Software Livre e o software fechado proprietário. 

4.2. Tipos de Licenças de Software 

4.2.1. Software Aberto 

Para uma licença ser considerada Software Aberto tem de ser aceite pela Open Source 

Initiative23 (OSI). A Open Source Initiative (Open Source Initiative) “é uma organização 

não lucrativa dedicada a gerir e promover a Definição «Software Aberto» para bem da 

comunidade, especificamente através da marca certificada OSI Certified”. 

Os critérios que uma licença de software deve possuir para ser considerada de Software 

Aberto (critérios OSI) são em seguida apresentados: 

                                                        

23 Acessível no URL http://www.opensource.org/, visitado em 15 de Julho de 2004 
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a) “A licença deve permitir que o software seja vendido ou cedido como componente de 

uma distribuição de software agregado contendo programas de diferentes origens. Tal 

venda ou cedência não obriga ao pagamento de direitos de autor ou outro qualquer 

pagamento.  

b) A licença deve obrigar a que a distribuição do software seja efectuada na forma binária 

e em código fonte. Se o código fonte não for distribuído com a versão binária deve 

existir uma forma bem publicitada e com custos irrisórios de o obter. 

c) A licença deve permitir a alteração do código fonte, a elaboração de programas 

derivados e a distribuição segundo os termos da mesma licença. 

d) A licença pode impedir a distribuição de código fonte modificado apenas no caso de a 

licença permitir a distribuição de ficheiros “de remendo” [ficheiros patch] juntamente 

com o código fonte com a finalidade de alterar o programa na altura de criação do 

executável [em build time]. A licença pode obrigar à identificação de trabalhos 

derivados com uma nova versão ou uma nova designação. 

e) A licença não deve fazer qualquer discriminação contra pessoas e grupos, por exemplo, 

impedimento de utilização em certos países. 

f) A licença não deve fazer qualquer discriminação contra campos de utilização, por 

exemplo, não pode impedir a utilização na pesquisa genética. 

g) Os direitos concedidos pela licença devem-se aplicar a todos aqueles a quem o 

programa for distribuído. 

h) A licença do programa deve ser independente da distribuição de software a que 

pertence. 

i) A licença não deve colocar qualquer restrição a outro software, por exemplo, a 

software distribuído no mesmo meio”. 

Resumidamente, as licenças de Software Aberto não retiram os direitos ao seu autor mas o 

autor é, em cada licença, mais permissivo relativamente à reprodução, modificação e/ou 

distribuição do programa informático. O autor continua a ter o direito de decidir quem 

pode utilizar o software que ele produziu e de que forma esse utilizador o pode utilizar. Só 

que, em vez de escolher utilizar os mecanismos de “direito de autor”, de “segredo 

comercial” e de “patenteamento” de uma forma exclusiva usam-nos de uma forma 

inclusiva ou permissiva. Exemplos de licenças de Software Aberto são as seguintes: 

Academic Free License e Apple Public Source License.  
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4.2.2. Software livre 

Para uma licença ser considerada Software Livre tem de ser aceite pela FSF - Free 

Software Foundation. Segundo a Free Software Foundation (Free Software Foundation), 

“… A FSF, foi fundada em 1985 e dedica-se a promover, junto aos utilizadores dos 

computadores, o direito de utilizar, estudar, copiar, modificar, e redistribuir programas de 

computadores. A FSF promove o desenvolvimento e utilização do software livre – 

particularmente o sistema operativo GNU – e de documentação livre…”. 

Segundo a Associação Nacional para o Software Livre24 (ANSOL), Software Livre é 

qualquer software que permita ao utilizador as seguintes liberdades: 

1. “A liberdade para executar o programa, para qualquer fim; 

2. A liberdade de estudar como funciona o programa, e adaptá-lo às suas necessidades; 

3. A liberdade para redistribuir cópias; 

4. A liberdade de melhorar o programa e publicar essas melhorias.” 

Das liberdades 2 (dois) e 4 (quatro), anteriormente apresentadas, decorre um requisito 

necessário ao Software Livre, o acesso ao código fonte. 

As licenças de Software Aberto podem ser compatíveis ou incompatíveis com a licença 

General Public License (GPL). Na prática, a compatibilidade de uma licença de software 

com a licença GPL permite, segundo a Free Software Foundation25 (FSF), que se possa 

“juntar um módulo de software desenvolvido sob essa licença com um módulo de 

software GPL para construir um programa maior.”. Exemplos de licenças compatíveis 

com GPL são: GNU Lesser General Public License (GNU GPL) e a licença X11 License. 

Alguns exemplos de licenças incompatíveis com GPL são: The Affero General Public 

License e The Apple Source License (APSL), version 2.  

As condições necessárias para um software ser considerado Livre são mais exigentes do 

que as condições necessárias para um software ser considerado Aberto. Se um software é 

considerado Software Livre é também Software Aberto mas se é considerado Software 

Aberto pode não ser Software Livre. Um exemplo de software que é considerado Software 

                                                        

24 Acessível no URL http://www.ansol.org/ansol.pt.html, visitado em 15 de Julho de 2004 

25 Acessível no URL http://www.fsfeurope.org/, visitado em 15 de Julho de 2004 
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Aberto e que não Software Livre é o software licenciado utilizando as primeiras versões da 

Apple Public Software License (APSL). A OpenSource Initiative (OSI), criadora do termo 

“Open Source”, aceitou a APSL oficialmente como licença Open Source. A Free Software 

Foundation26 não aceitou a licença como licença Software Livre, uma vez que esta exige a 

distribuição à Apple de qualquer nova versão modificada do software. Esta exigência já 

não se encontra na versão 2 da APSL.  

4.2.3. Software Fechado Proprietário 

O software fechado proprietário utiliza o direito de autor e o segredo comercial para 

restringir a reprodução, modificação e/ou distribuição do programa informático. 

Algumas organizações que produzem software proprietário fechado têm, supostamente, 

aberto o código fonte de algumas aplicações a alguns dos seus clientes, ou seja, têm 

partilhado código com alguns dos seus clientes (shared source). 

4.3. Riscos e factores positivos decorrentes da utilização de Software Aberto na 
Administração Pública 

Existem diversos estudos referentes à análise da utilização de Software Aberto na 

Administração Pública. Entre esses estudos será destacado nesta dissertação o estudo 

encomendado pela organização da União Europeia “Interchange of Data between 

Administrations” (IDA) e realizado, em conjunto, pela Universidade de Maastricht e pela 

organização Berlecon Research. Nesse estudo foram apontados os riscos e as razões 

favoráveis à utilização de Software Aberto na Administração Pública. Esses factores pró e 

contra a utilização de Software Aberto na Administração Pública são, em seguida, 

apresentados. 

Riscos inerentes à utilização de Software Aberto na Administração Pública 

Risco 1: Falta de responsabilização 

Se o utilizador do software tiver alguma dúvida (por exemplo, sobre o próprio código) 

pode receber ajuda rapidamente mas pode também nunca chegar a receber essa ajuda. 

Ninguém se responsabiliza por fornecer assistência ao software. Para ter garantia de 

assistência sobre o produto é necessário procurar uma organização que lhe preste um 

serviço de assistência. Em software de utilização generalizada com sucesso, como é o caso 

                                                        

26 Acessível no URL http://www.fsf.org/, visitado em 15 de Julho de 2004 
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do sistema operativo Linux, esse tipo de contratos é já bastante frequente com empresas 

como, por exemplo, a RedHat. 

Risco 2: Conjunto reduzido de hardware suportado 

O Software Aberto ainda não possui um grande conjunto de controladores para 

dispositivos de hardware existentes no mercado, assim sendo, não consegue “comunicar” 

com muitos periféricos e para conseguir começar a comunicar ainda pode demorar muito 

tempo e/ou custar bastante dinheiro. 

Risco 3: Conjunto reduzido de aplicações 

Ainda não existe muito Software Aberto competitivo no mercado comparativamente ao 

software proprietário fechado competitivo existente no mercado. 

Risco 4: Falta de guias mestras 

É difícil para o utilizador comum e, mesmo para utilizadores com conhecimentos técnicos, 

obter das ferramentas existentes, a melhor arquitectura de Tecnologias de Informação. 

Risco 5: Não existem garantias de que o produto se manterá competitivo 

Este risco acontece com qualquer tipo de software mas o risco de o trabalho colaborativo 

não remunerado deixar de existir parece ser maior do que o trabalho remunerado por uma 

empresa deixar de existir. 

Factos positivos inerentes à utilização de Software Aberto na Administração 

Pública 

Facto 1: Custos baixos 

Os custos baixos conseguidos com o Software Aberto referem-se apenas aos custos com 

hardware e com aquisição de software. No entanto os custos de utilização de um certo 

software não se reduzem a essas duas grandezas. O Custo Total de Propriedade (em 

inglês, TOC) é uma medida de custos e possui parcelas tais como, por exemplo, custos com 

técnicos e custos com subcontratação [outsourcing]. Um produto de Software Aberto 

pode, na realidade, não ser a opção mais barata (depende da aplicação e depende da 

situação em especial). 

Facto 2: Independência 

Com o Software Aberto, uma vez que o utilizador pode adquirir o código fonte muito 

facilmente, o utilizador liberta-se do poder que o fornecedor de software possui sobre si. 
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Esta independência permite ao utilizador negociar com o fornecedor do software em 

condições bem mais favoráveis. 

Facto 3: Segurança  

A revisão proporcionada pela comunidade de um qualquer Software Aberto [peer review], 

permite aperfeiçoar o software e torná-lo mais seguro. 

Facto 4: Adaptabilidade 

O Software Aberto torna-se mais adaptável devido ao facto de o utilizador possuir o código 

fonte do software e de o poder manter e alterar durante o tempo que pretender. 

Facto 5: Qualidade 

O trabalho em comunidade proporcionado pelo Software Aberto tem a vantagem de criar 

uma revisão realizada por colegas [peer review] bastante apurado e, por conseguinte, um 

melhor produto final. A ausência de pressões de marketing para acabar um produto de 

software num determinado dia torna, supostamente, o produto resultante do modelo de 

desenvolvimento de Software Aberto melhor. 

Facto 6: Respeito pelas normas 

O Software Aberto é totalmente interoperável pois não pretende, por questões de 

marketing, proteger o mercado de outros concorrentes através de utilização de normas 

fechadas proprietárias. 

Facto 7: Redistribuição 

O Software Aberto permite a um cliente copiar o programa tantas vezes quantas as que 

achar necessárias sem necessitar de notificar ninguém. 

Facto 8: Não possui restrição legal à utilização 

O facto de não ser necessário legalizar o Software Aberto, por vezes, tranquiliza o 

utilizador que não entende nada dos complicados esquemas de actualizações definidos 

pelos fornecedores de software fechado e proprietário. 

Facto 9: Para sempre 

Uma vez que o utilizador possui o código fonte da aplicação e, além disso, possui o direito 

de fazer o que bem entender com esse código-fonte, tem sempre a possibilidade de 
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desenvolver e manter um software que seja descontinuado pelo seu fabricante. Assim 

sendo, não há o risco de descontinuidade da solução existente. 

Facto 10: Liberdade 

O utilizador pode sempre utilizar apenas versões de Software Aberto que estejam, 

garantidamente, estabilizadas, e, evitar a confusão de utilizar um conjunto de aplicações 

em experimentação; isto para evitar as frequentes versões lançadas pelo Software Aberto. 

Facto 11:Facilidade de desenvolvimento 

O utilizador de Software Aberto pode, muito facilmente, iniciar um projecto de 

desenvolvimento de software a partir do código fonte de outro programa (sem que para 

isso tenha de notificar ninguém). Assim sendo, o conhecimento sobre software pode 

avançar muito rapidamente. 

4.4.  Utilização de Software Aberto nos países da União Europeia 

O número de computadores que utilizam Software Aberto é muito difícil de calcular ou, 

sequer, estimar. Tal acontece devido, essencialmente, aos seguintes factores: 

• não é possível contabilizar as licenças vendidas porque a noção “licença” não existe; 

• ninguém necessita de ser notificado da cópia de software; 

• a pré-instalação de um computador não é um factor indicativo pois o computador pode 

ser facilmente migrado para outro software. 

Existem vários estudos sobre a utilização de Software Aberto nas organizações europeias. 

As grandes empresas de consultoria na área das Tecnologias de Informação também se 

têm interessado pela comparação do Software Aberto com o software fechado proprietário 

mas, focalizam o estudo em aplicações específicas de Software de Aberto e de software 

fechado proprietário. Um exemplo desses estudos é o estudo com o título “Windows 2000 

versus Linux na informática empresarial” realizado pelo IDC27 e patrocinado pela 

Microsoft Corporation (IDC 2002). Esse não é o foco pretendido na análise realizada neste 

trabalho. Este trabalho pretende comparar o modelo de desenvolvimento do Software 

Aberto com o modelo de desenvolvimento de software fechado proprietário e não duas 

                                                        

27 IDC é uma empresa de consultoria e análise global de mercado na área das tecnologias de informação. 
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quaisquer aplicações produzidas por esses dois modelos de desenvolvimento e de 

licenciamento de software. 

4.5. Utilização de Software Aberto no Sector Público na Europa 

Segundo um estudo pedido pela Comissão Europeia intitulado “Interchange of Data 

between Administrations” (IDA) (European Comission et al. 2001), o Software Aberto era, 

em 2001, utilizado na generalidade dos sectores públicos dos países pertencentes à União 

Europeia. No entanto, segundo o mesmo estudo, a utilização de Software Aberto na 

Administração Pública de um país pode dever-se à combinação de dois factores: 

“Actividade de desenvolvimento de Software Aberto existente no país” e “Política do país 

relativamente ao Software Aberto”. Nesse estudo, por exemplo: 

• países como a França e a Alemanha eram líderes de inovação de Software Aberto por 

possuírem uma implementação crescente e políticas fortes de incentivo à utilização de 

Software Aberto. O factor impulsionador da existência de uma política forte de 

incentivo à utilização de Software Aberto na Alemanha foi a diminuição de custos na 

Administração Pública. O factor impulsionador da existência de uma política forte de 

incentivo à utilização de Software Aberto na França foi a interoperabilidade dos dados 

e a integração do software na Administração Pública.   

• a Espanha possuía uma actividade média de desenvolvimento de Software Aberto e 

iniciava uma política de incentivo à utilização deste tipo de software; 

• países como Áustria e Portugal tinham um baixo nível de actividade de 

desenvolvimento de Software Aberto e uma política marginal de incentivo à utilização 

deste tipo de software. 

Actualmente, a França e a Alemanha continuam a ser líderes de inovação de Software 

Aberto dentro e fora da União Europeia. A Espanha continua a acompanhar o 

desenvolvimento e utilização de Software Aberto na Administração Pública. A Áustria 

continua a manifestar muito pouco interesse pelo desenvolvimento e utilização de 

Software Aberto na Administração Pública e parece ter sido a primeira organização 

envolvida na iniciativa da Microsoft “shared code”28. Portugal também não tem 

demonstrado grande interesse pela utilização de Software Aberto mas os debates públicos 

sobre a temática da utilização de Software Aberto na Administração Pública sucedem-se 

(por exemplo, no dia 29 de Setembro de 2004 a UMIC (Unidade de Missão Inovação e 

                                                        

28 Microsoft partilhou código de alguma das suas aplicações com alguns dos seus clientes. 
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Conhecimento) conduziu um debate com o tema “Software Aberto na Administração 
Pública”). Na União Europeia, tanto a actividade de desenvolvimento de Software Aberto 

como a política de utilização de Software Aberto na Administração Pública são muito 

heterogéneos. No entanto, a nível de União Europeia têm surgido algumas directivas de 

recomendação de utilização de Software Aberto na Administração Pública dos seus países 

membros. Por exemplo, a comissão europeia IDA (promotora da troca de software e dados 

entre os sectores públicos de países da União Europeia): 

• possui um observatório de Software Aberto e promove a utilização de Software Aberto 

na Administração Pública em nome da interoperabilidade de dados entre os países 

membros da União Europeia (IDA 2002). 

• suportou o desenvolvimento de guias mestras para a migração para Software Aberto. 

Essas guias mestras são apresentadas no relatório com o título “The IDA Open Source 

Migration Guidelines” (IDA 2003). 

Em seguida, será apresentado um caso de estudo de utilização, com sucesso, de Software 

Aberto na Administração pública. 

A Estremadura29 espanhola equipou as salas de aula com computadores e equipou esses 

computadores com GNU/Linex (um software baseado em GNU/Linux) e desenvolvido 

por professores. O desenvolvimento desse software inseriu-se na execução de um projecto 

estratégico de inserção na Sociedade de Informação segundo dois vectores (formação e 

apoio à criação de empresas baseadas nas novas tecnologias). Para tal, o governo regional 

considerou que para manter esse projecto com êxito dever-se-ia ter um controlo completo 

sobre o software utilizado; e tal só seria possível utilizando programas de código aberto. 

O projecto de desenvolvimento do GNU/Linex tem sido muitas vezes apresentado como 

exemplo de projecto de utilização de software livre na Administração Pública com 

sucesso. 

Concretamente, o GNU/Linex30 possui, entre outras, as seguintes características técnicas: 

• Sistema operativo, que pode ser instalado sozinho num computador, ou conviver 

com sistemas proprietários como Windows. 

                                                        

29 A Estremadura espanhola é uma região autónoma situada no oeste de Espanha. Faz fronteira 

com Portugal, no centro do triângulo formado por Madrid, Sevilha e Lisboa. 

30 Acessível no URL  http://www.linex.org/, visitado em 23 de  Julho de 2004 
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• Interface gráfico: GNOME 2.0  

• Pacote de software para escritório que inclui: processador de texto (compatível 

com standards comerciais), programa de apresentações multimédia (compatível 

com outros similares comerciais), programa de cálculo, gestor de fórmulas 

matemáticas, ferramenta de tratamento de imagens, processador de texto, editor 

de texto ligeiro: (gedit 2.0.1-1). 

Outras especificações podem ser consultadas no sítio web do projecto GNU/LinEx 

(PROGRAMAS LIVRES – FREE SOFTWARE) na secção “O que é gnuLinEx?” 31. 

 

4.6. Utilização de Software Aberto em Organizações privadas e públicas na 
Europa 

Num estudo financiado pela Comissão Europeia, realizado pelo Berlecon Research e pelo 

International Institute of Infonomics at the University of Maastricht, entre Junho de 2001 

e Julho de 2002, cujos resultados foram publicados em 2002 (União Europeia 2002), 

foram recolhidos dados sobre a real utilização de Software Aberto (e não sobre utilização 

de aplicações de Software Aberto específicas – por exemplo: Linux) numa amostra de 

empresas questionadas em três países: Alemanha, Suécia e Reino Unido. Segundo este 

estudo os países escolhidos foram a Alemanha, a Suécia e o Reino Unido porque, em 

estudos anteriormente realizados, se averiguou que as organizações da Alemanha utilizam 

consideravelmente mais Software Aberto do que as organizações do Reino Unido, e que 

estas, por sua vez, utilizavam consideravelmente mais Software Aberto do que as 

organizações da Suécia. 

A amostra de organizações consideradas neste estudo possuía as características em 

seguida referidas: 

• Não possuía organizações com menos de 100 trabalhadores; 

• Encontrava-se subdividida em oito subgrupos relativamente a dois critérios: 

“Tamanho da organização” e “Indústria a que pertence a organização”. Relativamente 

ao critério “Tamanho da organização”, uma organização foi classificada como pequena 

                                                        

31 Acessível no URL http://www.linex.org/linex2/linex/portugues/linex_tecnico_pt.html, visitado 

em 23 de  Julho de 2004 
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(com até 500 trabalhadores) ou grande (com mais de 500 trabalhadores). 

Relativamente ao critério “Indústria a que pertence a organização”, a organização foi 

considerada empresa ou organização do sector público. As empresas ainda foram 

classificadas relativamente à “Intensidade de utilização de TI na indústria”. Uma 

empresa foi classificada como sendo “Alta intensidade”, “Média Intensidade” e “Baixa 

Intensidade” conforme pertencia a uma indústria que utiliza as Tecnologias de 

Informação, respectivamente, com alta, média ou baixa intensidade. 

As principais conclusões deste estudo foram as seguintes: 

• Verifica-se, de forma muito consistente que, em cada país, as taxas de utilização de 

Software Aberto no sector público se situam acima da média de taxas de utilização 

calculadas para todas as organizações consideradas na amostra (por país). 

• Não se pode generalizar sobre que tipo de organizações mais utiliza Software Aberto. 

Por exemplo, dos dados recolhidos no estudo observa-se que as organizações que mais 

utilizam Software Aberto são empresas grandes no Reino Unido que utilizam 

intensivamente Tecnologias de Informação, enquanto que as organizações que menos 

utilizam Software Aberto são empresas na Suécia com as mesmas características que 

as anteriores. Também não se pode generalizar relativamente a que tipo de país mais 

utiliza Software Aberto (os mais pobres ou os mais ricos). 

• As áreas de TI em que o Software Aberto é mais utilizado são, por ordem decrescente, 

os Servidores de Sistemas Operativos, as Bases de Dados, as tecnologias web e, por 

último, os ambientes de trabalho [desktops]. Note-se, no entanto, que esta ordenação 

não é a mesma para todos os países individualmente considerados. Por exemplo, no 

Reino Unido o Software Aberto parece ser mais utilizado na área de Bases de Dados. 

• Os critérios que mais determinam a escolha de Software Aberto são muito consistentes 

para todas as áreas de TI. Ou seja, o critério considerado mais importante para a 

escolha de Software Aberto demonstrou ser o mais importante para a escolha de 

Software Aberto na área dos Sistemas Operativos, na área das Bases de Dados, e nas 

restantes áreas. 

• Os critérios que mais determinam a escolha de Software Aberto são, por ordem 

decrescente de importância: a estabilidade e protecção contra acessos não desejados; 

as licenças gratuitas; os custos de instalação e administração e, finalmente, o código 

aberto e alterável. 

Em seguida, é apresentado um caso de estudo de utilização, com sucesso, de Software 

Aberto em empresas. 
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O Central Bank of India (CBI) é um dos maiores bancos da Índia. Este banco iniciou a sua 

actividade em 1911. As aplicações de Automação Total das Sucursais [Total Branch 

Automation] (TBA) deste banco pertenciam a diversas plataformas distintas. O banco 

possuía cerca de 13 vendedores de TBA diferentes, estando as suas aplicações optimizadas 

para diferentes plataformas. A rede de trabalho do banco possuía Windows, Sun Solaris e 

Novell Netware. Esta multiplicidade de plataformas traduzia-se em custos elevados de 

manutenção e de formação. Em 2000 o CBI decidiu tornar a sua rede de trabalho mais 

escalável e mais fácil de manter e suportar. O CBI queria também utilizar um sistema 

robusto, relativamente seguro, e que pudesse ser mantido mesmo à distância. Em 2000 o 

banco CBI decidiu migrar o sistema para Red Hat Linux. Para isso teve o suporte da Red 

Hat, da IBM e da Oracle. A migração para Red Hat Linux provou ter sido uma boa escolha 

porque todas as vantagens que o banco pretendia obter com esta migração vieram-se a 

verificar. 

4.7. Utilização de Software Aberto em Instituições de Ensino Superior Públicas no 
Mundo 

Nos últimos anos, as instituições de ensino superior de todo o mundo têm desenvolvido 

infra-estruturas e aplicações baseadas em Software Aberto. No entanto, a posição das 

instituições de ensino superior públicas, relativamente ao Software Aberto, é muito 

diversa. Em seguida serão apresentadas algumas dessas posições. 

A Universidade de Aarhus, na Dinamarca, desenvolveu, segundo Ribe et al. (2002) uma 

aplicação de gestão de conteúdos para a educação superior utilizando Software Aberto. O 

Software Aberto utilizado para desenvolver o projecto foi: Linux, Apache, PHP e MySQL. 

O motivo mais forte para utilizar este tipo de licença de software foi a viabilidade 

económica do próprio projecto. 

Uma instituição de ensino superior mais comprometida com a utilização de Software 

Aberto é a Universidade de Austrália Ocidental. Esta universidade declara a adopção de 

Software Aberto como política oficial. Segundo a política de Software Aberto definida por 

esta organização: 
 “…A Universidade esforça-se por evitar tornar-se «refém» de qualquer plataforma 
proprietária – a liberdade de escolha deve ser mantida sempre que possível; 
a. A Universidade reconhece que podem surgir algumas situações onde o software 

proprietário é justificável; 
b. A Universidade encoraja activamente a exploração de soluções que utilizem Software 

Aberto em todas as áreas de aplicação; 
c. A Universidade renuncia, no software produzido para distribuição sobre uma licença 

Software Aberto (reconhecida pela OSI), aos requisitos actuais de o Registo de 
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Propriedade Intelectual residir na Universidade e de o software não poder ser distribuído 
sem permissão explícita; 

d. A Universidade encoraja todos os seus membros envolvidos no desenvolvimento de 
software a tornar esse software disponível nos termos de uma licença Software Aberto 
(reconhecida pela OSI) e a contribuir, conforme apropriado, em projectos de Software 
Aberto; 

e. A Universidade irá manter um sítio web que disponibiliza informação actualizada dos 
princípios de Software Aberto, das suas ofertas, das suas oportunidades, dos seus 
desenvolvimentos, dos seus recursos, etc. 

f. A Universidade irá agir no sentido de encorajar os estudantes a utilizar Software Aberto 
como forma de reduzir os seus custos, para os expor a este tipo alternativo de 
licenciamento e para os encorajar a partilhar o resultado do seu trabalho intelectual; 

g. A Universidade irá assegurar que não imporá qualquer requisito aos estudantes em 
qualquer disciplina que venha a requisitar que eles venham a utilizar software fechado 
quando está envolvido um custo, onde existem pacotes de Software Aberto 
comparáveis; 

h. A Universidade iniciou um estudo para investigar os impedimentos de um maior 
desenvolvimento de Software Aberto e como superar quaisquer dificuldades associadas 
com a vivência de um ambiente «misto» ( Reid, 2003)…”. 

 

Embora não possua um compromisso explícito e formal de incentivo à utilização e 

produção de Software Aberto, outra instituição de ensino superior que, demonstra estar 

muito atenta a esta temática é o Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esta 

instituição suporta, como foi anteriormente referido, as plataformas MacOS,  Windows e 

Linux. O MIT criou uma comunidade para continuamente perceber o que se passa com o 

Software Aberto e quais as implicações deste tipo de software noutros elementos do 

ambiente organizacional. O MIT desenvolveu um sítio web onde pessoas relacionadas com 

o Software Aberto e ou Livre podem “publicar” artigos sobre esses tipos de software (MIT 

Free/Open Source Research Community 2004). 

4.8. Utilização de Software Aberto em Escolas Públicas de Engenharia em 
Portugal 

A decisão de utilizar ou não Software Aberto em escolas públicas de engenharia, em 

Portugal, fica normalmente à consideração dos gestores de TI (a nível de infra-estrutura e 

aplicações do negócio) e dos docentes (a nível de ensino). A licença do software que os 

gestores de TI utilizam no Sistema de Informação da escola, a licença do software que os 

docentes utilizam nas aulas que leccionam e a licença de software que os investigadores 

utilizam na actividade de investigação que desenvolvem fica à consideração de cada uma 
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dessas pessoas, desde que se situe dentro do orçamento que lhe é proporcionado. Isto 

acontece devido, essencialmente, à ausência de directivas políticas da Direcção da escola 

relativamente a que tipo de licença deve ser utilizada preferencialmente em cada uma das 

actividades anteriormente mencionadas. Foi verificado que, em Portugal, muitas escolas 

monitorizam o tipo de licenciamento e a legalidade do software utilizado e instalado pelo 

seu Serviço de Informática mas não monitorizam o tipo de licenciamento e a legalidade do 

software utilizado pelos investigadores e pelos docentes nas aulas. Embora muitas das 

escolas públicas de engenharia tenham o cuidado de responsabilizar explicitamente os 

docentes pela legalização do software que utilizam e ensinam, alguns docentes ainda não 

cumprem os esquemas de legalização do software. 

Uma das iniciativas mais arrojadas de utilização e desenvolvimento de Software Aberto 

em escolas públicas de engenharia portuguesas é o projecto Fénix. O projecto Fénix está a 

ser realizado pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e consiste no 

desenvolvimento de software para gestão de universidades, no âmbito do projecto e-U32. 

A aplicação implementa serviços em linha [on-line] para o público em geral, para 

estudantes e para pessoal docente e administrativo. O aluno pode realizar algumas 

actividades administrativas (por exemplo, pode inscrever-se em disciplinas) e pode ser 

notificado, por SMS (Short Message Service), das notas que obtém e da data de revisão de 

prova. Os docentes podem realizar actividades administrativas e lectivas. O pessoal 

administrativo pode realizar actividades administrativas em linha [on-line]. 

Conforme foi anteriormente referido, normalmente as iniciativas de Software Aberto 

existentes nas escolas portuguesas, particularmente nas escolas públicas de engenharia, 

consistem na criação de clubes que têm como objectivo a divulgação do Software Aberto 

ou Livre. Por exemplo, na FEUP existe um projecto denominado FreeFeup33 que tem por 

objectivos: 

• “Impulsionar a utilização e desenvolvimento de Software Livre na Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP); 

• Criar uma unidade de apoio à utilização de Software Livre e sistemas abertos na FEUP; 

                                                        

32 A e-U (universidade electrónica) é uma iniciativa lançada pelo Governo Português, que envolve 

serviços, conteúdo, aplicações e redes de comunicação móveis (dentro e fora da Universidade) para 

estudantes e professores do Ensino Superior, que incentiva e facilita a produção, acesso e partilha 

de conhecimento. 

33 Acessível no URL http://paginas.fe.up.pt/freefeup/, visitado em 15 de Julho de 2004 
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• Informar a comunidade da FEUP sobre as vantagens da utilização de Software Livre e 

como substituir sistemas proprietários por sistemas livres; 

• Realizar experiências piloto de substituição de software proprietário em unidades 

administrativas da FEUP; 

• Recolher e distribuir documentação sobre o Software Livre” (Projecto Software Livre 

na FEUP 2004).  

Conforme foi anteriormente referido, existem actualmente organizações que não tem 

qualquer iniciativa de utilização de Software Aberto, existem organizações que utilizam o 

Software Aberto nalguns projectos (como resultado de uma decisão operacional ou táctica) 

e, finalmente, existem organizações que incentivam, a nível organizacional, a utilização de 

Software Aberto. 

Em resumo, a utilização de Software Aberto não é uma questão consensual. Ainda menos 

consensual é a decisão da gestão de uma organização aconselhar ou não formal e 

explicitamente a utilização de Software Aberto. 

Na sétima secção desta dissertação será apresentado um estudo de caso realizado na FEUP 

que, utilizando um método baseado em Cenários, pretendeu reflectir estrategicamente e 

testar a robustez de uma política de Software Aberto para uma escola pública de 

engenharia e tornar explícitas as premissas dessa política de S&TI.
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5. Perspectiva estratégica do Sistema de 
Informação 

5.1. Motivação para a Gestão Estratégia do Sistema e Tecnologias de Informação 

Na década de 60 a utilização das Tecnologias de Informação nas organizações tornou-se 

generalizada. Os primeiros Sistemas de Informação a surgir desde então foram os sistemas 

operacionais e de controlo, os chamados Sistemas de Processamento de Dados. Na década 

de 70, para além dos Sistemas de Processamento de Dados já existentes, surgiram os 

sistemas de planeamento e de suporte à tomada de decisão, os chamados Sistemas de 

Informação para a Gestão. Finalmente, na década de 80 as organizações começaram a 

utilizar os Sistemas e as Tecnologias de Informação para criar poder na indústria a que 

pertencem – Sistemas de Informação Estratégicos. Segundo Ward e Peppard (2002), os 

quatro tipos principais de Sistema de Informação Estratégicos são: 

• “aqueles [Sistemas de Informação] que, utilizando Tecnologias de Informação, 

partilham informação com os clientes e fornecedores da organização e alteram a 

natureza da relação [de poder]; 

• aqueles [Sistemas de Informação] que produzem uma integração mais eficiente da 

utilização de  informação nos processos da Cadeia de Valor; 

• aqueles [Sistemas de Informação] que permitem à organização desenvolver, produzir, 

comercializar e disponibilizar melhores produtos e/ ou serviços baseados em 

informação; 

• aqueles [Sistemas de Informação] que fornecem, aos gestores da organização, 

informação de suporte ao desenvolvimento e implementação da estratégia (em 

particular, quando informação interna e externa relevante é integrada na análise).” 
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Um Sistema de Informação Estratégico não é essencialmente diferente de um Sistema de 

Informação de Processamento de Dados ou de um Sistema de Informação para a Gestão 

porque as suas funções são as mesmas que as destes. A diferença entre eles é a sua criação 

de impacto competitivo no negócio da organização.  

Amaral e Varajão (2000) identificam três classes de motivações para a definição de uma 

estratégia de S&TI: as de natureza conceptual, as de natureza prática e as de natureza 

estratégica. Segundo estes autores: 

A classe de motivações de natureza conceptual “… decorre do exercício normal da 

actividade de gestão da organização. O desenvolvimento de qualquer um dos sistemas 

formais da organização, como o seu SI, deve resultar de uma reflexão sobre o papel que ele 

deve desempenhar na organização, bem como sobre o processo e os recursos envolvidos 

na sua construção…”. 

A classe de motivações de natureza prática “… decorre do reconhecimento pela 

organização de problemas no seu SI …”. 

A classe de motivações estratégica decorre do seguinte facto, “… As organizações adquirem 

e mantêm vantagens competitivas, executando as actividades estrategicamente 

importantes de uma forma melhor ou mais barata que os seus concorrentes [Porter 1985], 

sendo a utilização de informação uma das vias mais procuradas …” 

O conceito “Estratégia de Sistemas de Informação” deve ser enquadrado e percebido no 

contexto das teorias de gestão existentes para a organização e será analisado 

pormenorizadamente na secção seguinte (5.2.).  

5.2. Domínio de aplicação, Resultados e Fundamentos do método de definição da 
Estratégia de Sistemas de Informação 

Nesta secção serão referidas as escolhas fulcrais a realizar antes da aplicação de um 

método de definição de estratégia de S&TI. Assim sendo, antes de escolher um método de 

definição de estratégia de S&TI, é necessário definir: 

• em que domínio será definida a estratégia de S&TI, 

• que resultados se pretendem atingir com a definição da estratégia de S&TI e, 

finalmente, 

• quais os fundamentos conceptuais de gestão a utilizar na definição da estratégia 

de S&TI. 
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5.2.1. Domínio da abordagem de definição da Estratégia de Sistemas de Informação 

Há que definir a que nível vai ser definida a estratégia de Sistemas de Informação. Por 

exemplo, pretende-se definir: 

a) uma estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação para as escolas públicas 

de engenharia portuguesas? 

b) uma estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação para a Universidade do 

Porto? 

c) uma estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação para a Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto? 

Quando uma organização possui unidades de negócio distintas, é natural que cada uma 

dessas unidades de negócio possua a sua própria estratégia de Sistemas de Informação e 

que essa estratégia se encontre fortemente enraizada na estratégia do negócio da 

organização e alinhada com a estratégia de S&TI da organização.  

Uma escola pública de engenharia em Portugal, embora possa ser mais ou menos 

autónoma, não pode ser vista como uma entidade isolada pois é sempre membro de uma 

instituição de ensino superior (uma universidade ou um instituto politécnico).  

Assim sendo, a estratégia de S&TI numa escola pública de engenharia, deve-se encontrar 

perfeitamente integrada com a estratégia de negócio dessa escola e alinhada com a 

estratégia de negócio da instituição de ensino superior a que pertence, e a um nível 

superior de análise, com a estratégia de S&TI para o ensino superior do país a que 

pertence. Alguma(s) desta(s) estratégia(s) pode(m) não existir e o alinhamento entre estas 

estratégias pode ser definido utilizando diferentes ferramentas e técnicas. Por exemplo, a 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto define a sua estratégia de Sistemas de 

Informação sem alinhamento com uma estratégia de S&TI da Universidade do Porto e 

considerando orientações estratégicas definidas, a nível nacional, pela Unidade de Missão 

Inovação e Conhecimento (UMIC), isto porque não existe nenhuma estratégia de Sistemas 

de Informação definida para a Universidade do Porto nem para as Instituições de Ensino 

Superior públicas portuguesas.  

Conforme foi anteriormente referido, em Portugal não existe uma organização que dê 

exclusivamente assessoria às Instituições de Ensino Superior públicas em termos de 

Sistemas e Tecnologias de Informação. Contudo, na Inglaterra foi criada uma instituição 

que trabalha com as instituições de ensino secundário e superior para lhes fornecer 

alguma orientação estratégica e assessoria relativamente à utilização de Tecnologias de 
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Informação e Comunicação (TIC) no ensino, na aprendizagem, na pesquisa e na 

administração. Essa organização designa-se Joint Information Systems Commitee 

(JISC)34. As estratégias de TIC das universidades na Inglaterra devem-se encontrar, 

evidentemente, alinhadas com as orientações estratégias de TIC definidas pelo JISC. 

5.2.2. Fundamentos do Método de Definição da Estratégia de Sistemas de 
Informação 

Existem diferentes taxonomias de escolas de pensamento em gestão que, por sua vez, 

definem diferentes paradigmas de gestão.  

Todos os paradigmas de gestão procuram atingir a melhor posição competitiva possível 

para a organização a médio e longo prazo, mas, como se fundamentam em premissas 

diferentes, possuem diferentes concepções para o termo “Estratégia” e defendem 

diferentes processos para formular a estratégia. Diferentes taxonomias de escolas de 

pensamento de gestão são apresentadas, por exemplo, por Whittington (2002) e por van 

der Heijden (1996) onde podem ser encontrados, entre outros, os paradigmas Racionalista 

e Processual. Estes dois paradigmas fundamentam-se em premissas diferentes de 

incerteza; incerteza quer de evolução do ambiente quer de comportamento da própria 

organização.  

O paradigma de gestão Racionalista pressupõe que o futuro pode ser aceitavelmente 

extrapolado do passado e que a organização tem comportamento similar a uma máquina, 

ou seja, consiste num sistema sócio-tecnico que procura atingir objectivos bem claros.  

O paradigma de gestão Processual pressupõe que existem elementos previsíveis e 

elementos que não são previsíveis; pressupõe ainda que a organização é uma entidade 

“constituída” por pessoas com diferentes interesses e percepções. 

Estes diferentes pressupostos dos paradigmas implicam, como já foi referido, diferentes 

concepções para o termo “Estratégia” e diferentes processos de formulação da mesma. Por 

outro lado, o paradigma de gestão Racionalista concebe a estratégia como sendo um 

conjunto de decisões estratégicas, o mais correctas possível, para atingir objectivos claros 

e bem definidos. Este conjunto de decisões estratégicas devem ser desenhadas 

racionalmente por uma pessoa ou um conjunto de pessoas competente(s) e só 

posteriormente poderão ser implementadas. O paradigma de gestão Processual concebe o 

termo “Estratégia” como sendo um processo incremental e infinito de melhoria contínua. 

                                                        

34 Acessível no URL http://www.jisc.ac.uk, visitado em 23 de Julho de 2004 
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Neste processo procura-se, por um lado, integrar as diferentes opções estratégicas das 

pessoas que trabalham na organização e, por outro lado, implementar as decisões 

estratégicas sem interromper o próprio processo.  

A década de 70 veio demonstrar a ineficácia do paradigma de gestão Racionalista, 

conforme concebido nessa data, para definição de uma estratégia aceitável num ambiente 

turbulento. Para resolver os problemas detectados no desempenho das estratégias 

delineadas pelo paradigma de gestão Racionalista este mesmo paradigma sugere, na 

década de 80, que a estratégia não deve resultar apenas de um processo de planeamento 

estratégico mas sim de um conjunto de processos: pensamento estratégico, planeamento 

estratégico e tomada de decisão estratégica35. O processo “Pensamento Estratégico” deve 

preceder sempre o processo “Planeamento Estratégico” e consiste na integração de visões 

criativas dos membros da organização sobre qual deve ser a actuação futura da mesma. O 

processo “Planeamento Estratégico” consiste na análise compreensiva e sistemática da 

organização e do seu meio ambiente com o objectivo de definir a estratégia. O processo 

“Decisão oportuna” consiste na reacção atempada da organização a um acontecimento 

importante e inesperado. Ou seja, segundo o paradigma Racionalista, a organização deve 

procurar definir um conjunto de decisões estratégicas, o mais correctas possível, para 

atingir objectivos claros e bem definidos mas deve também estar preparado para eventuais 

alterações estruturais do ambiente. O processo de definição de Estratégia aceite e utilizado 

neste trabalho será o representado na figura 8. 

 

Figura 8 – As realidades do desenvolvimento estratégico (adaptado de Ward e Peppard (2002)) 

                                                        

35 Devido a esta distinção de processos para a definição de uma estratégia e S&TI a actividade 

designada, por alguns autores, de Planeamento de Sistemas de Informação (PSI) será neste 

trabalho designada Defiição da Estratégia de S&TI- 
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Segundo o paradigma Racionalista mais actual, depois do processo de definição da 

estratégia deverá iniciar-se um processo de implementação efectiva das orientações 

estratégicas anteriormente delineadas mas tendo sempre em atenção as alterações 

verificadas no meio envolvente. Segundo Freire (1997), deve ser em seguida definida a 

política de gestão. Ainda segundo o mesmo autor, se a organização adoptar uma divisão 

funcional das tarefas, ou seja, se as tarefas forem desempenhadas por unidades funcionais 

distintas, a estratégia tende a ser transposta para políticas funcionais. A organização pode 

também enfocar a sua política de gestão na melhoria dos processos organizacionais inter-

funcionais.  

5.2.3. Resultados obtidos com a utilização de um método de definição da Estratégia 
de Sistemas de Informação 

A definição de uma estratégia de Sistemas de Informação, tal como a definição de uma 

estratégia organizacional, tem genericamente como finalidade atingir a sustentabilidade 

(sobrevivência e crescimento) da organização a médio e longo prazo. A actividade de 

definição de uma estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação pode produzir um 

conjunto diferente de resultados dependendo do método utilizado (por exemplo, das suas 

motivações e dos seus fundamentos), das circunstâncias particulares da aplicação do 

método, das pessoas envolvidas, etc. 

Segundo Amaral e Varajão (2000), os resultados materiais e imateriais do Planeamento 

de Sistemas de Informação [da definição de uma estratégia de S&TI] são os representados 

na figura 9. 
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Figura 9 -  Resultados materiais e imateriais da actividade de PSI [adaptado de Amaral e Varajão (2000)] 

5.3. Ferramentas de Gestão frequentemente utilizadas no Processo de Definição 
de Estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação 

Pretende-se fazer uma descrição de algumas ferramentas de gestão que são 

frequentemente utilizadas nas actividades de Análise Estratégica (observação e reflexão) e 

de Definição Estratégica do negócio (formação de conceitos e teorias abstractos). É sabido 

que o processo de definição estratégica se deve basear num conhecimento alargado do 

ambiente e da própria organização.  

Em seguida, são apresentadas algumas ferramentas de análise do ambiente externo do 

negócio frequentemente utilizadas na actividade de Análise Estratégica.  

5.3.1. Ferramentas de Análise Estratégica 

Ferramentas para análise do ambiente interno da organização  

É importante observar e reflectir sobre o ambiente interno da organização para se 

poderem perspectivar soluções exequíveis para aproveitar/proteger das oportunidades do 

meio envolvente. 
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5.3.1.1. Balanced Scorecard  

A ferramenta de gestão Balanced Scorecard apresenta os objectivos organizacionais 

segundo perspectivas diferentes. Actualmente, é geralmente aceite a ideia de que os 

objectivos não devem ser exclusivamente financeiros. Os interessados na organização – 

grupos de pressão – não se resumem a accionistas e outros interessados nos resultados 

financeiros da organização. Outros interessados na organização são, por exemplo, os 

clientes, os empregados, os parceiros comerciais e os fornecedores, ou seja, as entidades 

do meio envolvente transaccional36 que directamente se relacionam com a organização. 

Devem existir também objectivos organizacionais no sentido de satisfazer entidades 

interessadas na organização, para além dos interessados financeiramente. A ferramenta de 

gestão Balanced Scorecard apresenta várias perspectivas de identificação de objectivos 

como, por exemplo, Perspectiva Financeira, Perspectiva do cliente, Perspectiva interna do 

negócio e, finalmente, Perspectiva de inovação e aprendizagem. A Perspectiva Financeira 

expõe os objectivos financeiros da organização. A Perspectiva do Cliente expõe os 

objectivos organizacionais que percebemos nos clientes. A Perspectiva Interna do Negócio 

expõe os objectivos organizacionais relativos aos processos internos que devemos 

melhorar para alcançar o sucesso organizacional. A Perspectiva de Inovação expõe os 

objectivos organizacionais relativos à forma como a organização irá sustentar a sua 

capacidade de mudança e de melhoria. Em cada perspectiva estão expostos os objectivos 

dessa perspectiva e podem ser expostas as respectivas medidas. As medidas dos objectivos 

são os indicadores do que deve ser medido para monitorizar se o objectivo foi ou não 

atingido.  

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) utiliza esta ferramenta para análise 

estratégia no seu processo de definição da estratégia de Sistemas de Informação. As 

perspectivas utilizadas na ferramenta Balanced Scorecard pelo MIT são: Perspectiva do 

Cliente, Perspectiva Financeira, Perspectiva de Tecnologia, Perspectiva Interna do 

Negócio e Perspectiva de Crescimento Organizacional e de Aprendizagem Individual. 

5.3.1.2. Factores Críticos de Sucesso  

A ferramenta de gestão Factores Críticos de Sucesso é utilizada para descobrir um número 

limitado de áreas que, caso obtenham bom desempenho, garantirão o sucesso.  

                                                        

36 Ver ferramenta de gestão “Análise dos Meios Envolventes Transaccional e Contextual” na página 

76. 
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Assim sendo, um bom desempenho dos Factores Críticos de Sucesso da indústria garante 

o sucesso na indústria. Um bom desempenho dos Factores Críticos de Sucesso 

organizacionais garante o atingir dos objectivos organizacionais. Um bom desempenho 

dos Factores Críticos de Sucesso funcionais garante o atingir dos objectivos funcionais. 

Esse encadeamento de Factores Críticos de Sucesso e de objectivos encontra-se 

representado na figura 10. 

 

Figura 10 – Objectivos e Factores Críticos de Sucesso (segundo Ward e Peppard (2002)) 

Freire (1997) refere-se aos Factores Críticos de Sucesso da indústria como sendo os 

factores que mais valor acrescentam ao cliente ou que melhor diferenciam os concorrentes 

na criação desse valor. Assim sendo, se uma organização conseguir ter sucesso nos 

Factores Críticos de Sucesso da indústria, terá com certeza sucesso na indústria pois estará 

a “desempenhar” bem os factores que os clientes mais ponderam na escolha de um 

produto ou serviço dessa indústria. Os objectivos estratégicos da organização devem ser os 

objectivos que pretendem melhorar o desempenho da organização nos Factores Críticos de 

Sucesso da indústria.  

Utilizando a técnica de gestão Factores Críticos de Sucesso em conjunto com a ferramenta 

de gestão Business Scorecard pode-se determinar, para cada objectivo definido numa das 

perspectivas do Business Scorecard, os Factores Críticos de Sucesso operacionais.  

Ao Serviço de Informática interessa, particularmente, alinhar os objectivos de S&TI com 

os objectivos organizacionais. Assim sendo, depois de a organização, utilizando o Business 

Scorecard, definir os objectivos organizacionais (nas diversas perspectivas) e os Factores 

críticos de Sucesso organizacionais (factores que é necessário atingir para atingir os 

objectivos organizacionais) deve definir os objectivos de cada unidade funcional da 

organização (por exemplo, o Serviço de Informática) – objectivos funcionais - com a ajuda 
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dessas mesmas unidades funcionais. Ou seja, a ferramenta de gestão Balanced Scorecard 

poderá ser utilizada pelo Serviço de Informática para identificar: 

• de que forma os S&TI poderão ajudar a organização a atingir os Factores Críticos 

de Sucesso organizacionais e 

• em que medida os Sistemas e Tecnologias de Informação existentes actualmente 

na organização suportam ou inibem o atingir dos Factores Críticos de Sucesso 

organizacionais. 

5.3.1.3. Cadeia de Valor Interna  

A Cadeia de Valor Interna de uma organização consiste na representação esquemática das 

actividades de uma organização. Existem várias representações da Cadeia de Valor 

Interna. A Cadeia de Valor que normalmente é utilizada é a que caracteriza uma 

organização pertencente à indústria transformadora e que se encontra representada na 

figura 11. 

Esta ferramenta de gestão divide as actividades desempenhadas por uma organização em 

dois conjuntos – as actividades primárias e as actividades de suporte.  

As actividades primárias consistem em todas as actividades desempenhadas pela 

organização que acrescentem directamente valor ao produto/serviço a ser produzido, ou 

seja, consistem nas actividades: Logística de Entrada, Operações, Logística de Saída, 

Marketing e Vendas e Serviços. 

As actividades de suporte consistem nas actividades cujo desempenho irá determinar 

directamente o desempenho das actividades primárias e, portanto, só indirectamente 

acrescentam valor ao produto/serviço produzido. Essas actividades são: Infra-estruturas, 

Gestão de Recursos Humanos, Desenvolvimento Tecnológico e Aprovisionamento.  
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Figura 11 – Representação esquemática da Cadeia de Valor Interna de Porter (Ward e Peppard (2002)) 

Segundo Coimbra e Silva (2004), “Alguns autores têm utilizado a Cadeia de Valor original 

de Porter [apresentada na figura 11] e outros têm utilizado a Cadeia de Valor de Kaplan 

[apresentada na figura 12] para representar as actividades desenvolvidas por uma 

instituição de ensino superior”. 
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Figura 12 – Cadeia de Valor de Kaplan (Coimbra e Silva 2004) 

Segundo Coimbra e Silva (2004), “…para enumeração de actividades na nossa cadeia de 

valor, consultamos duas listas de actividades da instituição de ensino superior e 

verificamos como as actividades podem ser classificadas numa cadeia de valor de uma 

Instituição de Ensino Superior. (…) A primeira lista [consultada] foi a taxonomia das 

actividades administrativas para escolas secundárias e universidades (…) A segunda lista 

consultada foi um procedimento de qualidade para controlo de processos numa escola de 

ensino superior específica [Instituto Superior de Engenharia do Porto] …”. Estes autores 

criaram, então, uma Cadeia de Valor Interna para uma instituição de ensino superior que 

consiste na «fusão» da Cadeia de valor Interna (de Porter) com a Cadeia de Valor de 

Kaplan.  

No entender do presente trabalho, a Cadeia de Valor de Porter serve o propósito de 

representar pormenorizadamente as actividades de uma escola pública de engenharia não 

se justificando a «fusão» das duas Cadeias de Valor anteriormente referidas. 
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Na opinião de Coimbra e Silva (2004) “…a cadeia de valor genérica de uma Instituição de 

Ensino Superior compete em quatro indústrias: a indústria de criação de conhecimento, a 

indústria de «empacotamento» de conhecimento em currículos e conteúdos, a indústria 

de transmissão de conhecimento e a indústria de Inovação Tecnológica….”, justificando-se 

uma cadeia de valor para cada uma dessas indústrias. 

A título de exemplo serão, em seguida indicados, para cada uma das actividades da Cadeia 

de Valor Interna referente à transmissão de conhecimento, os processos identificados por 

Coimbra e Silva (2004). 

Actividades primárias são, então: 

• “Logística de entrada: registo de estudantes, inscrição nos cursos e turmas, 

distribuição de serviço nas faculdades, elaboração do horário, alteração de unidades 

curriculares; 

• Operações: ensino/aprendizagem, elaboração de listas de presença e de sumários, 

avaliação dos estudantes, avaliação institucional pelos estudantes; 

• Logística de saída: certificação dos estudantes, transmissão de certificação de 

estudantes para as organizações empregadoras, sessões de apresentação às empresas; 

• Marketing e Vendas: publicidade e admissão; 

• Serviço: avaliação da instituição de ensino superior pelos alunos e pelas organizações, 

proposta de formação de pós-graduação aos alunos, integração de alunos em eventos 

institucionais.”. 

Coimbra e Silva (2004), não considerou na actividade “Marketing e Vendas” a actividade 

de pesquisa de mercado. Utilizando a definição apresentada por Freire (1998) para a 

actividade de Marketing e Vendas, “Marketing e Vendas consiste em: estudo de mercado, 

publicidade, distribuição, força de vendas e preços”, a actividade “Pesquisa de mercado” 

poderia pertencer à actividade “Marketing e Vendas”. Assim sendo, os processos da 

actividade “Marketing e Vendas” seriam: 

• Marketing e Vendas: publicidade e admissão, pesquisa de mercado; 

Actividades de suporte são, então: 

• “Infra-estruturas: administração, planeamento de orçamento, contabilidade, serviços 

legais, produção de relatórios para o Estado, controlo de qualidade, bibliotecas e 

museus, despesas e propinas, ajuda financeira aos alunos; 
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• Gestão dos recursos humanos: recrutamento, formação, promoção, salários, controlo 

de assiduidade; 

• Desenvolvimento tecnológico: sistemas de informação, integração de sistemas de 

informação.”. 

Coimbra e Silva (2004), não consideraram na actividade “Desenvolvimento tecnológico” a 

actividade de criação do produto/serviço. Para Freire (1998) a actividade 

“Desenvolvimento tecnológico” possui a seguinte definição: “Desenvolvimento 

tecnológico: investigação e desenvolvimento de produtos e inovação de processo”. Assim 

sendo, a actividade de criação do produto/serviço poderia pertencer à actividade 

“Desenvolvimento tecnológico”. Sub-actividades da actividade “Desenvolvimento 

tecnológico” seriam, então: 

• Desenvolvimento tecnológico: sistemas de informação, integração de sistemas de 

informação, selecção de currículo e conteúdo (criação de produto/serviço), selecção de 

canal, por exemplo: presencial, e-learning (criação de produto/serviço). 

Em todas as organizações, e independentemente da Cadeia de Valor que melhor 

representa os seus processos, a Cadeia de Valor ajuda o Serviço de Informática: 

a) a identificar os fluxos de informação na organização e quão críticos esses fluxos de 

informação são para a organização e 

b) a identificar que informação é e pode ser trocada com os fornecedores e os clientes de 

modo a melhorar o desempenho da organização e/ou da indústria a que pertence a 

organização. 

Ferramentas para análise do ambiente externo da organização  

As ferramentas de análise ao meio externo da organização permitem analisar o ambiente 

externo da organização e auxiliam a reflexão sobre a forma como os Sistemas de 

Informação podem criar impacto nesse mesmo ambiente. 

5.3.1.4. Análise dos Meios Envolventes Transaccional e Contextual  

Os clientes, as organizações e os indivíduos com interesses numa indústria, os 

concorrentes e os fornecedores, são elementos que interagem directamente com essa 

indústria. Todos esses factores constituem o Meio Envolvente Transaccional. Existem 

ainda factores (económicos, tecnológicos, político-legais e sócio-culturais) que influenciam 

a generalidade das indústrias. Esses factores constituem o Meio Envolvente Contextual. 
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Com a análise dos Meios Envolventes Transaccional e Contextual, os membros da 

organização podem: 

• identificar os factores ambientais que mais influenciam o desempenho do sistema de 

informação e/ou o desempenho da organização e, indirectamente, do Sistema de 

Informação, 

• perceber o comportamento actual dos factores ambientais e, 

• prever o comportamento futuro dos factores considerados previsíveis.  

5.3.1.5. Modelo das Cinco Forças Competitivas  

O Modelo das 5 (cinco) forças competitivas foi criado por Porter na década de 80 e possui 

a representação gráfica apresentada na figura 13. Este modelo considera que uma 

indústria é directamente condicionada por cinco forças competitivas - Poder negocial dos 

clientes, Poder negocial dos fornecedores, Potencial de novas entradas, Pressão de 

produtos substitutos e Rivalidade entre concorrentes actuais. Segundo este modelo, as 

organizações da indústria devem analisar as forças que condicionam a sua actual 

atractividade e oferecer-lhes resistência. Quanto mais intensidade tiver o conjunto das 

cinco forças competitivas, menor será a rentabilidade estrutural da indústria. O poder 

negocial dos clientes consiste na capacidade que os clientes possuem para influenciar os 

termos em que a “venda” do produto ou serviço na indústria é realizada. O poder negocial 

dos fornecedores consiste na capacidade que os fornecedores possuem para influenciar os 

termos em que a “compra” do recurso na indústria é realizada. O potencial de novas 

entradas consiste na “abertura” da indústria a novos concorrentes. A pressão de produtos 

substitutos consiste na capacidade que produtos ou serviços substitutos da indústria 

possuem para a influenciar. A rivalidade entre concorrentes actuais consiste na actual 

intensidade concorrencial na indústria.  

A intensidade de cada força anteriormente referida é função de um conjunto de factos 

actuais da indústria e das indústrias clientes, fornecedoras e substitutas. Factos que 

configuram cada uma das cinco forças são apresentados por Freire (1997). Exemplos de 

factos que influenciam o Potencial de Novas Entradas são, por exemplo, diferenciação dos 

produtos existentes no mercado e elevados custos de mudança para os clientes que 

mudem de fornecedor. Por exemplo, quando os clientes da indústria têm que suportar 

custos com a mudança de fornecedor, esse facto serve de barreira de entrada a novas 

organizações na indústria. Assim sendo, se uma organização da indústria conseguir criar 

custos de mudança a clientes, está a agir no sentido de aumentar a atractividade da 

indústria diminuindo o potencial a novas entradas.  
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Depois de analisar as forças competitivas que definem a atractividade de uma indústria e 

de analisar os factores que definem a intensidade das forças competitivas, o modelo das 5 

forças competitivas permite, em termos de Sistemas de Informação, perspectivar formas 

de diminuir a intensidade das forças competitivas utilizando Tecnologias e Sistemas de 

Informação. 

Potencial de novas entradas

Rivalidade entre concorrentes

Pressão de produtos substitutos

Poder negocial dos clientesPoder negocial dos fornecedores

 

Figura 13 – Representação gráfica do Modelo de 5 Forças Competitivas (Porter) 

5.3.1.6. Cadeia de Valor da Indústria  

A Cadeia de Valor da Indústria é uma ferramenta de gestão que analisa a criação de valor e 

os custos existentes numa indústria. Esta ferramenta consiste num conjunto de 

organizações que atribuem valor a um produto ou serviço desde o fornecimento de 

recursos básicos necessários à sua criação, passando por vários intermediários, até à sua 

“venda” ao cliente final.  

Na Cadeia de Valor da Industria uma organização é representada como uma “caixa preta” 

ou seja, não se diferenciam as actividades que criam valor e que são por esta 

desempenhadas.  

Esta ferramenta pode ser utilizada para que as organizações possam, de uma forma 

criativa, perspectivar formas de aumentar o seu lucro, ou seja, no sentido de aumentar o 

seu valor produzido e/ou no sentido de diminuir os seus custos na cadeia de valor a que 

pertencem. Ao Serviço de Informática cabe a tarefa de identificar que informação flúi na 

indústria, como flúi na indústria e como deveria fluir de forma a melhorar o desempenho 

da organização na cadeia de valor da indústria e/ou melhorar o desempenho da própria 

cadeia de valor da indústria. 

5.3.2. Ferramentas de Definição Estratégica  

5.3.2.1. Matriz de Boston  

A Matriz de Boston é uma Matriz de portfolio e planeamento. Estas matrizes são 

ferramentas de gestão utilizadas desde a década de 50.  
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A Matriz de Boston é uma matriz com dimensão 2x2 que classifica os mercados como 

pertencendo a um de quatros quadrantes - Estrelas, Dilemas, Vacas Leiteiras ou Cães 

Rafeiros. 

A Matriz de Boston utiliza dois critérios na classificação de uma organização no mercado: 

a atractividade da indústria e a posição competitiva da organização nessa indústria. Para 

representar a atractividade da indústria a Matriz de Boston utiliza o factor “Crescimento 

do mercado”. Para representar a posição competitiva da organização na indústria, a Matriz 

de Bóston utiliza o factor “Partilha relativa de mercado”. Assim sendo, a Matriz de Boston 

possui a representação gráfica apresentada na figura 14.  

Estrelas Dilemas

Vacas
leiteiras

Cães
Rafeiros

Crescimento do mercado

Partilha relativa de mercado  

Figura 14 – Representação gráfica da ferramenta de gestão Matriz de Boston 

A Matriz de Boston baseia-se em dois pressupostos: 

• as indústrias “passam” por quatro etapas de desenvolvimento – Introdução, 

Crescimento, Maturidade e Declínio - embora, com diferentes celeridades. Esta 

sequência de fases constitui o ciclo de vida “normal” da indústria.  

• existe uma relação directa entre partilha de mercado e geração de lucros. Está 

implícita a “curva da experiência” ou seja, quanto mais vezes for produzido um 

produto mais barato se tornará produzi-lo.  

Esta matriz permite perspectivar a resposta estratégica de uma organização face a cada um 

dos seus negócios.  

Ao quadrante “Dilemas” pertencem todos os negócios para os quais o mercado está em 

crescimento e para os quais a organização possui uma reduzida quota de mercado.  

Ao quadrante “Estrelas” pertencem todos os negócios cujo mercado está a crescer mas em 

que a organização detém uma grande quota de mercado relativa. Ou seja, este quadrante 

da matriz possui negócios bem “instalados” num mercado em crescimento.  

Ao quadrante “Vacas Leiteiras” pertencem todos os negócios cujo mercado amadureceu, 

ou seja, para os quais o crescimento abrandou, e em que a organização possui grande 
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quota de mercado. Este é o quadrante onde são atingidos os maiores lucros devido à curva 

de experiência. De acordo com a curva de experiência, quantas mais unidades de 

produto/serviço são produzidas, menor se torna o custo unitário de produção devido à 

experiência adquirida. Ao quadrante “Cães Rafeiros” pertencem todos os negócios 

decadentes, ou seja, negócios cujo mercado se encontra em fase de reduzido ou mesmo 

nenhum crescimento e para os quais a organização detém uma reduzida quota de mercado 

– negócios em declínio. Estes são os negócios desinvestidos na organização. 

Um requisito importante para a utilização da Matriz de Boston é o mercado a que pertence 

o negócio analisado estar na fase de crescimento ou na fase de maturidade do ciclo de vida 

“normal” da indústria.  

A Matriz de Boston simplifica demasiado a resposta estratégica de um organização pois a 

atractividade da indústria e a posição competitiva da organização dependem de vários 

factores, para além daqueles utilizados nesta matriz (respectivamente, crescimento de 

mercado e partilha de mercado).  

Para um negócio no quadrante “Dilemas” os investimentos (entre os quais os relativos ao 

Sistema de Informação) deverão ser realizados, essencialmente, na pesquisa do mercado e 

no desenvolvimento do produto. Para um negócio no quadrante “Estrelas”, os SI deverão 

ser utilizados para pesquisar o mercado, reforçar a capacidade de produção e distribuição 

e aumentar a variedade de produtos/serviços. Para um negócio no quadrante “Vacas 

Leiteiras”, os investimentos (entre os quais os relativos ao Sistema de Informação) 

deverão ser essencialmente para aumentar a produtividade e para controlar as relações 

com os clientes e fornecedores. Para um negócio no quadrante “Cães Rafeiros”, os SI 

deverão ser utilizados para reduzir custos ou seleccionar nichos de mercado.  

5.3.2.2. Análise SWOT  

A ferramenta de gestão conhecida por Análise SWOT relaciona os pontos fortes e fracos da 

organização com as principais tendências do ambiente a curto e médio prazo, a fim de 

serem identificadas alternativas estratégicas no sentido de melhor explorar as tendências 

detectadas no ambiente. A Análise SWOT possui a representação apresentada na figura 15. 

Como deve ser realizada a Análise SWOT? Devem-se começar por identificar algumas 

ocorrências futuras e o período de tempo em que deverão ocorrer (curto/médio prazo ou 

médio/longo prazo). Todas as ocorrências futuras identificadas são consideradas 

oportunidades. Em seguida, devem ser identificadas, para cada ocorrência futura, as 

competências organizacionais críticas ao seu aproveitamento. Finalmente, é necessário 

avaliar se essas competências críticas são pontos fortes ou fracos da organização, ou seja, 
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se são competências avaliadas pelos clientes como sendo, respectivamente, melhor ou pior 

desempenhadas do que pela concorrência. A Análise SWOT permite:  

• avaliar a adequação das competências actuais da organização às ocorrências futuras 

previstas;  

• perspectivar alternativas estratégicas no sentido de desenvolver as competências da 

organização a fim de que, quando acontecer a ocorrência futura, melhor estas possam 

ser aproveitar.  

 Oportunidade e Tempo 

 Curto e médio prazo Médio e longo-prazo 

Pontos fortes Sugestões estratégicas Sugestões estratégicas 

Pontos fracos Sugestões estratégicas Sugestões estratégicas 

Figura 15 – Representação gráfica da ferramenta de gestão Análise SWOT (adaptado de Freire (1997)) 

Ao Serviço de Informática compete, particularmente: 

• identificar as oportunidades do ambiente exterior à organização em termos de 

Sistemas e Tecnologias de Informação; 

• identificar os pontos fracos e fortes dos Sistemas e Tecnologias de Informação da 

organização; 

• perspectivar formas de, utilizando Sistemas e Tecnologias de Informação melhorar os 

pontos fracos da organização e manter/melhorar os pontos fortes da organização de 

forma a aproveitar da melhor forma as oportunidades previstas no ambiente (quer as 

de curto/médio prazo, quer as de médio/longo prazo). 

É necessário garantir que a estratégia definida seja realmente implementável. Assim 

sendo, é necessário verificar se cada sugestão estratégica é viável perante as 

características da organização. Entre essas características destaca-se a Cultura37 da 

organização. 

                                                        

37 A propósito  do termo “Cultura organizacional” refere The Economist Books (1998) “…  Todas as 

organizações, todas as empresas, têm a sua própria cultura. Os empregados muitas vezes sentem- 
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5.4. Características do método de definição da Estratégia de Sistemas e 
Tecnologias de Informação 

Existem inúmeros métodos38 para a definição de uma Estratégia de S&TI. Segundo 

Amaral e Varajão (2000) “A grande diversidade de métodos existentes é certamente 

consequência das diferentes finalidades atribuídas ao processo de planeamento, da grande 

diversidade de abordagens que operacionalizam, da mudança do seu foco de atenção, da 

procura da adaptação a situações particulares, das características dos autores ou escolas 

que os propõem, etc.”.  

Existem vários estudos sobre as características que distinguem diferentes abordagens de 

definição de estratégias de Sistemas de Informação. Por exemplo, Galliers (1995) distingue 

quatro abordagens39 à definição da estratégia de Sistemas de Informação. Essas quatro 

abordagens distinguem-se relativamente a duas características: “Estilo de abordagem” e 

“Foco”. Relativamente à característica “Estilo de abordagem”, a abordagem pode ser 

Participativa ou Convencional. A abordagem é Participativa no caso de integrar as visões 

dos grupos de pressão do sistema sobre o futuro do sistema. A abordagem é Convencional 

no caso de assumir uma vista futura mais provável. Relativamente à característica “Foco 

de abordagem à Estratégia de Sistemas de Informação” a abordagem pode ser “Orientada 

aos dados” ou “Orientada à decisão”. A abordagem é “Orientada aos dados” se percepciona 

o Sistema de Informação como um sistema de processamento de dados. A abordagem é 

“Orientada à decisão” se percepciona o Sistema de Informação como uma actividade 

humana.  

                                                                                                                                                                        

na, mas acham-na difícil de definir. É essencialmente a prioridade implícita ou explícita que a 

empresa atribui a valores diferentes….” 

38 Neste trabalho será utilizada a designação apresentada por Amaral e Varajão (2000) para o 

termo “método”. Segundo estes autores “…Os métodos são operacionalizações das abordagens, pelo 

que deles se espera a adopção de uma estratégia para a condução do processo de PSI …” 

39 Neste trabalho será utilizada a designação apresentada por Amaral e Varajão (2000) para o 

termo “abordagem”. Segundo estes autores “… Uma abordagem é fundamentalmente um estilo ou 

filosofia para a resolução de problemas, que pode compreender métodos ou mistura de técnicas, 

procedimentos e orientações para o comportamento formal e informal, e para a tomada de decisões 

dos elementos envolvidos ([Earl 1993] p. 7). 
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Na figura em seguida apresentada (figura 16) são apresentadas as quatro abordagens 

definidas por Galliers (1995) e um método representativo para cada uma dessas 

abordagens. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Abordagens à definição de estratégia de Sistemas de Informação, segundo Galliers (1995)  

Doherty et al. (1999) faz uma apresentação exaustiva das características conhecidas num 

processo de definição de estratégia de Sistemas de Informação. Na tabela 1 serão 

apresentadas essas características. É necessário ter consciência que outros autores 

apresentam diferentes designações para estas características.  

Variável Definição 

Compreensão Até que ponto a organização tenta ser sistemática na 

tomada de decisões e na integração das mesmas.  

Formalização A existência de estruturas, técnicas e procedimentos 

escritos para suportar o processo de planeamento. 

Foco Balanceamento entre a aplicação de controlo financeiro na 

consideração das aplicações e o acolhimento de 

contribuições mais criativas avaliadas como critérios não 

financeiros.  

Fluxo Localização de autoridade e responsabilidade de decisão 

no planeamento estratégico do Sistema de Informação. 

(valores possíveis para esta variável são: bottom up, top 

down e interactiva). 

PQM 
Scenario-

Based 

Approach 

SSM 
Information 

Engineering 

Participativo 

Convencional

Estilo de 

Abordagem à 

Estratégia de 

Sistemas de 

Informação 

Foco da Abordagem à Estratégia de Sistemas de Informação 

Orientado aos dados Orientado à decisão 
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Participação A extensão do envolvimento das pessoas da organização 

no processo de definição da estratégia (valores possíveis 

para esta variável são: limitada ou vasta). 

Frequência Frequência das actividades ou ciclos de planeamento 

(valores possíveis para esta variável são: ocasional ou 

contínuo). 

Alinhamento Grau em que o alinhamento entre as estratégias de SI e da 

organização é explicitamente procurado. 

Posse A localização da posse do processo de definição da 

estratégia de SI (valores possíveis para esta variável são: 

negócio, grupo da Função de Sistemas de Informação, 

mistura dos dois anteriores). 

Implementação Focalização durante o processo de planeamento nas suas 

implicações para implementação. 

Focagem competitiva O domínio de benefícios procurados (valores possíveis 

para esta variável são: eficiência ou benefícios mais vastos, 

incluindo vantagem competitiva). 

Tabela 1 – Adaptação de Doherty et al., 1999, The relative success of alternative approaches to strategic 

information systems planning: an empirical analysis, Journal of Strategic Information Systems 

Cada uma das características será, em seguida, explorada mais pormenorizadamente. 

Compreensão 

Sempre que é utilizada uma abordagem à definição de estratégia de Sistemas de 

Informação Racionalista ou Convencional, a organização é muito sistemática na definição 

dessa estratégia (conjunto de decisões estratégicas, o mais correctas possível, para atingir 

objectivos claros e bem definidos).  

Uma abordagem menos compreensiva à definição de uma estratégia de S&TI pode ser 

realizada se a organização não integrar as suas decisões estratégicas. Tal pode ser 

conseguido, por exemplo, com uma abordagem ad hoc à definição de uma estratégia de 

S&TI através da definição de projectos e posterior escolha, entre estes, do conjunto de 

projectos a implementar. 
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 Formalização 

Uma abordagem de definição de estratégia de S&TI pode ser mais ou menos formalizada 

dependendo da quantidade de estruturas, técnicas e procedimentos que foram definidos 

pelos seus desenvolvedores para a tarefa de definição da mencionada estratégia. Por 

exemplo, o Business Systems Planning (BSP) (IBM 1984) é chamado uma abordagem 

“Forte” à definição de estratégia de Sistemas de Informação porque especifica 

exaustivamente procedimentos, técnicas e estruturas que devem ser aplicadas. Esta 

abordagem específica pormenorizadamente, por exemplo, como devem ser as salas onde 

deve ser realizado todo o trabalho de definição de estratégia de S&TI.  

Foco 

Não existe unanimidade na definição da característica Foco. Por exemplo para Galliers 

(1995) e para Doherty et al. (1999) não possui o mesmo significado. Para Galliers, uma 

abordagem de definição de estratégia de Sistemas de Informação pode focalizar a sua 

actuação, conforme referido anteriormente, no processamento de dados ou na definição 

de actividades humanas. Nesta dissertação será utilizada a definição apresentada por 

Doherty et al.(1999) que é em seguida apresentada. Uma abordagem de definição de 

estratégia de Sistemas de Informação pode focalizar a sua actuação em aspectos 

financeiros ou pode considerar outro tipo de aspectos para além dos financeiros. Por 

exemplo, uma organização que utilize a ferramenta de gestão Business Scorecard e a 

técnica de gestão FCS para definir objectivos define-os segundo diversas perspectivas 

(para além da perspectiva financeira). A abordagem apresentada por Ward e Peppard 

(2002), e por eles designada “Toolkit”, utiliza a técnica e a ferramenta de gestão 

anteriormente referidas para definir objectivos e estratégias de S&TI. 

Fluxo 

A característica “Fluxo” define onde se localiza a autoridade e responsabilidade da decisão 

no processo de definição da estratégia de Sistemas de Informação. Por exemplo, em 

abordagens como o BSP e o PQM a autoridade e a responsabilidade de decisão pertencem 

à gestão da organização porque se procura maximizar o valor dos Sistemas e/ou 

Tecnologias de Informação para os processos organizacionais que suporta. Este tipo de 

abordagem é designado Top-Down. Em abordagens que, por exemplo, se preocupam 

exclusivamente com a gestão eficaz e eficiente dos recursos do Sistema de Informação sem 

grande preocupação com o negócio, a decisão e a responsabilidade de decisão encontram-

se situadas a nível do Serviço de Informática. As abordagens em que a decisão e 

responsabilidade de decisão pertencem ao Serviço de Informática são chamadas 

abordagens Bottom-Up. Abordagens em que a autoridade e a responsabilidade da decisão 
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é partilhada pela gestão da organização e por membros do Serviço de Informática da 

organização são designadas, por Doherty et. al (1999), abordagens Interactivas. 

Participação 

A característica “Participação” não possui exactamente o mesmo significado para Doherty 

et. al (1999) e para Galliers (1995). No presente trabalho é utilizada a definição 

apresentada por Doherty et. al (1999). Para estes autores “Participação” consiste na 

extensão do envolvimento das pessoas da organização no processo de definição da 

estratégia. Para Galliers (1995), o termo “Participação”, conforme anteriormente referido, 

significa a assumpção de mais do que um futuro possível. A presente dissertação utilizará 

a definição apresentada por Doherty et. al (1999). A abordagem Scenario-Based 

Approach40, apresentada por Galliers (1995), é muito mais participativa do que o Business 

Systems Planning (BSP) na definição de uma estratégia de S&TI pois no BSP intervêm os 

executivos de topo (as pessoas que, supostamente, melhor conhecem o negócio) enquanto 

que na abordagem Scenario-Based Approach intervêm membros “chave” dos grupos de 

pressão da organização (entre outros, clientes, fornecedores e sindicatos).  

Frequência 

Uma abordagem de definição de Estratégia de Sistemas de Informação pode possuir uma 

maior ou menor frequência do ciclo de planeamento. Conforme anteriormente referido, 

para o autor Checkland e Holwell (1998), “…Estratégia de Sistemas de Informação é a 

posição actual num processo que está sempre em execução…”. Ou seja, segundo estes 

autores o processo de definição da estratégia de Sistemas de Informação é um processo 

contínuo (de frequência máxima).  

Por outro lado, a abordagem de definição de estratégia de Sistemas de Informação 

denominada Business Systems Planning (BSP), por ser um processo muito exigente em 

termos de recursos (solicita a colaboração das pessoas que melhor conhecem o negócio), 

não pode ser um processo de definição de estratégia contínuo. 

Alinhamento 

Os autores que defendem o alinhamento da estratégia do negócio com a estratégia de 

Sistemas e Tecnologias de informação afirmam que só estando a estratégia de Sistemas de 

                                                        

40 A Abordagem Baseada em Cenários, por utilizar Cenários no processo de definição da estratégia 

de S&TI, será mais amplamente analisada posteriormente na presente dissertação. 
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Informação alinhada relativamente à estratégia de negócio a organização poderá obter 

valor acrescentado dos investimentos que realiza em Tecnologias de Informação. Existem 

vários modelos para avaliação do alinhamento da estratégia do negócio com as estratégias 

de S&TI. Por exemplo Luftman (2000), criou uma escala de cinco níveis desde o processo 

ad hoc de definição da estratégia de Sistemas de Informação até ao alinhamento completo 

entre as estratégias de negócio e de S&TI (estratégias são delineadas ao mesmo tempo e 

influenciam-se mutuamente). 

Normalmente as abordagens de definição de estratégia de Sistemas de Informação (por 

exemplo o Process Quality Management) apresentam essa componente de alinhamento 

com a utilização da técnica de gestão Factores Críticos de Sucesso.  

Posse 

A característica “Posse” determina quem é responsável pela realização do processo de 

definição da estratégia de Sistemas de Informação na organização, quem é “dono” desse 

processo. Por exemplo, o BSP recomenda que o dono do processo de definição da 

estratégia S&TI seja alguém pertencente à gestão média ou de topo da organização que 

conheça perfeitamente o negócio. 

Implementação 

A característica “Implementação” consiste na extensão em que a fase de implementação da 

estratégia de Sistemas de Informação é considerada na abordagem à definição da 

estratégia de Sistemas de Informação. Por exemplo, o BSP faz algumas recomendações 

relativamente às actividades a realizar no âmbito da implementação da estratégia de 

Sistemas de Informação definida. Tal não acontece, por exemplo na abordagem à 

definição da estratégia de Sistemas de Informação denominada Process Quality 

Management. 

Focagem competitiva 

A focagem competitiva refere-se ao domínio de benefícios procurados pela abordagem de 

definição da estratégia de S&TI e reflecte a maturidade estratégica de S&TI da organização 

que a utiliza. Por exemplo, enquanto o BSP procura a eficiência do suporte dos S&TI às 

actividades na organização, a abordagem apresentada por Ward e Peppard (2002) e por 

eles designada como abordagem “Toolkit” procura atingir a vantagem competitiva de uma 

organização relativamente à concorrência e, até, beneficiar a indústria a que pertence a 

organização. 

Comparação de abordagens relativamente às características que apresentam 
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Existem diferentes taxonomias de abordagens de definição da Estratégia de S&TI. A 

classificação de uma abordagem numa taxonomia é realizada com base nas características 

anteriormente referidas. Por exemplo, Earl (1993) define cinco classes de abordagens à 

definição da Estratégia de S&TI. Essas classes são chamadas: “Abordagens lideradas pela 

Tecnologia”, “Abordagens guiadas pelo método”, “Abordagens administrativas”, 

“Abordagens guiadas pelo negócio” e “Abordagens lideradas pela organização”. Doherty et. 

al (1999), por sua vez, identificou quatro classes de abordagens de definição de estratégia 

de S&TI às quais atribuiu simplesmente as designações Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3 e 

Cluster 4. Este autor realizou ainda uma comparação aprofundada de abordagens para 

definição de estratégia de S&TI, definidas por diferentes autores. Um resultado dessa 

comparação é que as classes Cluster 1, Cluster 2 e Cluster 3 possuem um elevado grau de 

congruência com as classes de Earl “Organizacional”, “Guiada pelo negócio” e 

“Administrativa” respectivamente. Doherty et. al (1999) defende que não existe uma 

receita universalmente apropriada para a definição de estratégia de S&TI. A actividade de 

definição de uma estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação é muito 

condicionada pela situação particular da sua realização. Alterar a abordagem de definição 

da estratégia de S&TI pode passar por mudar de classe de abordagem ou tão somente por 

alterar apenas alguma(s) da(s) sua(s) características.  

Existem diversos estudos de comparação das características das abordagens à definição de 

estratégia de Sistemas de Informação. Um desses estudos é, por exemplo, o realizado por 

Salmela et al. (2000). Esse estudo compara o desempenho de uma abordagem de 

definição de estratégia de Sistemas de Informação formal e compreensiva com o 

desempenho de uma abordagem de definição de estratégia de Sistemas de Informação 

informal e incremental num ambiente turbulento41. Argumentos contra a utilização de 

uma abordagem formal e compreensiva foram apresentados por Salmela et al. (2000) e 

são os seguintes “…a necessidade de confiar em metodologias de planeamento formal e em 

critérios pré-definidos pode trivializar tanto o planeamento que este se torne um mero 

exercício Top-Down. (…) o planeamento formal parece ter vindo a substituir, em vez de 

suportar a comunicação informal. (…) os utilizadores e gestores consideram a análise 

compreensiva e formal custosa e remota.(…) a mudança num ambiente turbulento pode 

                                                        

41 “Um ambiente turbulento é um estado do ambiente caracterizado pela frequência e imprevisão da 

mudança de expectativas dos stakeholders [neste trabalho, grupos de pressão]” segundo Salmela et. 

al., Information systems planning in a turbulent environment, European Journal of Information 

Systems, 9, 3-15, 2002 
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ser tão rápida que os planos se tornem obsoletos mesmo antes da implementação.”. 

Segundo os mesmos autores, argumentos apresentados contra a utilização de uma 

abordagem informal e iterativa são “o planeamento incremental falha na identificação de 

necessidades críticas. (…) Respostas rápidas às necessidades em mudança aumentam o 

risco de projectos incompletos.”. 

Salmela et. al (2000) referem que nos estudos de comparação entre uma abordagem 

compreensiva e uma abordagem iterativa “não foi estabelecida uma relação 

estatisticamente significativa entre as condições do ambiente e a efectividade da definição 

de uma estratégia de Sistemas de Informação.”.  

5.5. Definição de Estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação em 
Instituições de Ensino Superior 

Conforme anteriormente referido, existem diversas abordagens à definição de estratégia 

de S&TI de uma organização. 

Para definir uma estratégia de S&TI, uma organização deve utilizar um método já 

existente ou desenvolver um novo método (combinando aspectos de outras métodos 

existentes ou conjugando técnicas de gestão com outras técnicas de gestão ou com outros 

métodos). Neste capítulo serão referenciados exemplos de métodos para definição 

estratégica de S&TI utilizadas por instituições de ensino superior.  

5.5.1. Definição de Estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Normalmente, nas escolas e faculdades de ensino superior público em Portugal, e 

particularmente nas escolas públicas de engenharia, são considerados factores relativos 

aos S&TI na definição da estratégia do negócio da organização, mas, de uma forma muito 

tímida e genérica. Pessoas relacionadas com o Serviço de Informática participam nas 

sessões de trabalho para a definição da missão, dos objectivos e da estratégia da 

organização com o sentido de, criativamente, perspectivar o benefício da organização com 

a exploração da inovação das Tecnologias de Informação. A Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto não define uma estratégia de Sistemas de Informação mas define 

planos de actividades anuais.  

Por exemplo, relativamente à FEUP, o objectivo 3 e o sub-objectivo 3(a) apresentado na 

estratégia organizacional da FEUP é disso prova. Esse objectivo é o seguinte: 

“Reconhecendo o carácter vital que os recursos computacionais e de informação 

representam para as actividades de ensino/aprendizagem, Investigação & 

Desenvolvimento e gestão, a FEUP assegurará o seu permanente desenvolvimento, 
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nomeadamente nos aspectos de capacidade, qualidade e acessibilidade.” (Plano 

Estratégico – Objectivos estratégicos 1996-2004). 

O sub-objectivo 3(a) da estratégia organizacional da FEUP é o seguinte: “A FEUP 

assegurará a actualização permanente e a ampla acessibilidade dos recursos 

computacionais. Promoverá ainda sinergias entre os Departamentos e os Serviços de 

forma a reforçar competências internas e catalisar a inovação, constituindo-se uma 

referência tanto a nível regional como nacional.” (Plano Estratégico – Objectivos 

estratégicos 1996-2004). 

Normalmente, nas instituições de ensino superior em Portugal, embora não de uma forma 

formal, aberta e participada, são realizados:  

a) o alinhamento da estratégia de Sistemas de Informação e Tecnologias de Informação 

com os objectivos e missão da organização  e  

b) a avaliação do Sistema de Informação. 

Em 2001, a European University Association (EUA) avaliou a estratégia de Tecnologias de 

Informação e Comunicação da Universidade do Porto (Edwards et al. 2002). Note-se que 

esta avaliação: 

1. incidiu apenas sobre os aspectos mais técnicos do Sistema de Informação, as 

Tecnologias de Informação; 

2. incidiu sobre a Universidade do Porto e não sobre uma das suas escolas. 

As mais importantes conclusões da EUA foram as seguintes: 

• uma vez que as Faculdade e Escolas da Universidade do Porto possuem grande 

autonomia, a estratégia de S&TI não deve ser exclusivamente definida e implementada 

centralmente pela universidade; Isto porque é necessário considerar as ideias e 

opiniões de grupos e individualidades das faculdades e escolas. 

• deve existir um impulso, por parte da Universidade para que cada uma das suas 

faculdades e escolas desenvolva e implemente a sua estratégia de Tecnologias de 

Comunicação e Informação. 

• deve ser procurada uma ampla aprovação da estratégia de Tecnologias de 

Comunicação e Informação da Universidade do Porto por parte das suas faculdades e 

escolas. 
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• a estratégia de Tecnologia de Comunicação e Informação (TCI) da Universidade do 

Porto deve ser definida por um grupo interdisciplinar e com elementos de todas as 

suas escolas e faculdades. 

• a estratégia de TCI da Universidade do Porto deve servir de base a um diálogo alargado 

entre os trabalhadores da Universidade e das suas escolas e faculdades. 

Actualmente, as faculdades e escolas da Universidade do Porto são as unidades 

organizacionais que definem estratégias organizacionais e políticas de gestão dos S&TI. 

5.5.2. Processo de Definição de Estratégia de Sistemas e Tecnologias de 
Informação no Massachusetts Institute of Technology 

Motivação para definição da Estratégia de S&TI  

O Massachusetts Institute of Technology possui uma visão positivista do processo de 

definição da estratégia de S&TI. Assim sendo, a estratégia de S&TI consiste numa decisão 

estratégica relativa a Sistemas de Informação para atingir objectivos da organização claros 

e bem definidos. O MIT defende que uma estratégia de S&TI publicitada permite às 

pessoas uma maior participação na definição de projectos de S&TI. 

Abordagem utilizada pelo MIT para a definição da estratégia de S&TI 

O MIT utiliza a ferramenta de gestão Balanced Scorecard e a técnica de gestão Factores 

Críticos de Sucesso para: 

a) perceber os objectivos da organização nas perspectivas Financeira, do Cliente, Interna 

e de Inovação; 

b) definir os Factores Críticos de Sucesso organizacionais, ou seja, os factores chave que 

têm de “correr bem” para a organização atingir os objectivos definidos em a), 

c) definir o que é necessário desenvolver na organização em termos de Sistemas de 

Informação para conseguir atingir os Factores Críticos de Sucesso organizacionais 

(estratégias de Sistemas de Informação). 

Em seguida é necessário perceber que alteração é necessário realizar nos processos 

organizacionais a fim de implementar a estratégia anteriormente definida. É então 

definida a Iniciativa (termo similar a “Política de gestão por processos”) com base nas 

estratégias de S&TI previamente definidas.  
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A fase de implementação das estratégias de Sistemas de Informação consiste na definição 

de Tarefas (termo similar a Projectos). Sempre que alguém apresenta uma ideia de 

projecto esta necessita de ser avaliada por uma equipa que desempenha um processo 

conhecido como “Discovery”. Um projecto do IS&T (Serviço de Informação do MIT) só é 

iniciado se estiver de acordo com as políticas de gestão previamente definidas 

(Iniciativas). Essa equipa avalia a exiguidade do projecto e o alinhamento do projecto com 

uma Iniciativa (similar à Política de Gestão por Processos) ou com uma estratégia de 

Sistemas de Informação previamente definidas. 

Conforme anteriormente referido, o MIT possui uma base de dados de trabalhos que 

serve, como também anteriormente referido, para planear e controlar o trabalho (os 

Projectos) do IS&T e controlar como os projectos no âmbito dos Sistemas de Informação 

se encontram alinhados com uma estratégia de Sistemas de Informação (mais 

precisamente com um Tema Estratégico, com uma Estratégia e com uma Iniciativa). 

Qualquer pessoa pode propor, por correio electrónico [e-mail] ou pessoalmente: 

a) alterações a realizar a algum(ns) Temas Estratégicos, Estratégias, Iniciativas e 

Projectos; 

b) o acrescento de um ou mais Temas Estratégicos, Estratégias, Iniciativas e 

Projectos; 

A abordagem utilizada pelo MIT para definição da Estratégia de S&TI possui 

características próprias de uma aproximação Cluster 1 ou Organizacional (Doherty  et al. 

1999). A aproximação Organizacional de Doherty não é idêntica à aproximação 

Organizacional de Earl mas é-lhe muito similar. 

 Algumas das propriedades da abordagem utilizada pelo MIT para definir a estratégia de 

Sistemas e Tecnologias de Informação são apresentadas na tabela 2 em seguida 

apresentada.  

Variável Valor 

Compreensão Média 

Fluxo Interactiva 

Foco Criativa 

Formalização Baixa 
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Frequência Alta 

Implementação Alta 

Posse Parceria 

Participação Alta 

Alinhamento Alto 

Focagem competitiva Mais Alta 

Tabela 2: Adaptação de Doherty, et al., 1999, The relative success of alternative approaches to strategic 

information systems planning: an empirical analysis, Journal of Strategic Information Systems 

A aproximação Organizacional consiste no desenvolvimento de Temas Chave para 

investimento em S&TI derivados a partir dos objectivos do negócio, por consenso da 

equipa de gestão.  

Relativamente à participação, pudemos ler no plano de Sistemas de Informação do MIT 

(MIT 2001) “Para suportar a missão do MIT, os trabalhadores do Serviço de Informática, 

em parceria com os estudantes e os funcionários do MIT procuram aplicar Tecnologias de 

Informação de forma criativa e prudente.” e “Também participamos activamente nos 

diálogos com parceiros industriais, grupos standard e colegas de outras organizações da 

comunidade académica mais alargada.”. A organização possui mecanismos de percepção 

do meio envolvente. 

O foco da metodologia de definição de estratégia de S&TI é criativo uma vez que existe o 

balanceamento de objectivos financeiros com outros tipos de objectivos. Essa realidade 

está patente na utilização da ferramenta de gestão Balanced Scorecard pelo MIT com a 

finalidade de definir a estratégia de S&TI (MIT’s Information Systems Strategic Plan: A 

Balanced Scorecard). Como já anteriormente referido, a ferramenta de gestão Balanced 

Scorecard define os objectivos da organização segundo várias perspectivas não se ficando 

pela perspectiva financeira. 

5.5.3. Processo de Definição de Estratégia de Sistemas e Tecnologias de 
Informação na Universidade de Ljubljana - Eslovenia 

O Laboratório da Ciência de Informação da Universidade de Ljubljana, na Eslovénia, 

desenvolveu uma abordagem à definição de uma Estratégia de Sistemas de Informação 

designada por EMRIS. Esta metodologia divide o processo de definição de uma estratégia 
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de S&TI em quatro actividades: Análise da situação actual (do negócio e do Sistema de 

Informação), Definição dos requisitos do negócio, Definição dos requisitos técnicos, 

Planeamento do Sistema de Informação. 

Motivação para definição da Estratégia de S&TI  

Os principais objectivos do processo de definição da estratégia de S&TI são, de acordo com 

Rozanec, et al. (2002), os seguintes: 

• “Ligar o desenvolvimento dos sistemas de informação com a estratégia do negócio da 

organização; 

• Melhorar a comunicação entre a gestão e a equipa de Sistemas de Informação; 

• Desenhar o fluxo de informação e os processos existentes na organização; 

• Reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento de aplicações; 

• Propor o melhor escalonamento de projectos consequentes de acordo com o tempo, 

finanças, recursos de pessoal e recursos técnicos. 

• Mostrar os problemas organizacionais no fornecimento de soluções de TI e sugerir 

mudanças organizacionais, que irão levar a uma melhor exploração das TI, etc.” 

Abordagem utilizada pela Universidade de Ljubljana para a definição da 

estratégia de S&TI 

Como já anteriormente referido, a metodologia EMRIS divide o processo de definição de 

Estratégia de S&TI em quatro actividades. Essas actividades são as seguintes: 

Análise da situação actual 

Nesta actividade utilizam-se documentos existentes na organização, entrevistas e 

questionários para recolher dados referentes à actual estratégia do negócio e ao actual 

Sistema de Informação da organização. Esta actividade faz a recolha dos dados necessários 

à realização das actividades seguintes. 

Definição dos requisitos do negócio 

Nesta actividade é avaliada a adequação do Sistema de Informação actual à função de 

suporte que esta deve prestar ao negócio no futuro. 
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Definição dos requisitos tecnológicos 

Definição das Tecnologias de Informação necessárias para implementação dos requisitos 

do Sistema de Informação anteriormente definidos. 

Planeamento (operacional) do Sistema de Informação 

Definição de um plano operacional detalhado para o desenvolvimento do Sistema de 

Informação.  

A Estratégia de S&TI é realizada maioritariamente por especialistas de TI e SI que definem 

um plano de investimento de SI baseando-se na estratégia actual do negócio. Como se 

pode verificar da breve descrição das actividades da EMRI, anteriormente apresentada, 

não existe procura de impacto na estratégia da organização com recurso às TI.  

5.5.4. Processo de Definição de Estratégia de Sistemas e Tecnologias de 
Informação na Universidade de Virgínia Estados Unidos da América 

Motivação para definição da Estratégia de S&TI  

O Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade de 

Virginia (ITC), mais precisamente a sua divisão organizacional designada por “Escritório 

de Tecnologias de Informação” [Office of Information Technologies] (OIT) é responsável 

pelo planeamento e coordenação da utilização das Tecnologias de Informação na 

Universidade. Esta área funcional contribui para o planeamento realizado pela 

universidade, a nível organizacional, e pelas outras áreas funcionais. 

O processo de definição da Estratégia de S&TI fornece, ao OIT e ao ITC, um sistema de 

direcção actualizado anualmente que: 

a) ajuda o OIT e o ITC a desenvolver os orçamentos para a Universidade e para o 

Estado, 

b) ajuda o OIT e o ITC a responder a questões que não tinham sido ponderadas 

anteriormente e que vão surgindo durante o ano e, simplesmente, 

c) informa as operações diárias do OIT e do ITC.  

O processo de planeamento produz também dois produtos adicionais importantes: 

a) um mecanismo de comunicação bilateral entre a comunidade universitária e as 

suas organizações tecnológicas, contribuindo para um melhor entendimento 

entre estas duas partes e 
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b)  um mecanismo contabilístico entre a universidade e os constituintes que serve. 

 

Metodologia utilizada pela Universidade de Virgínia para a definição da 

estratégia de S&TI 

O vice-presidente da Universidade de Virgínia, um grupo de pessoas que trabalham no 

Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação (ITC) e o Comité de 

Tecnologias de Informação da Universidade (UCIT), conjuntamente, desenvolvem 

cenários do futuro que definem o que a comunidade da Universidade deseja ser capaz de 

fazer com o suporte das ferramentas de tecnologias de informação num horizonte de 

planeamento de cinco anos. O processo de planeamento estratégico do Departamento de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (ITC) baseia-se muito nestes cenários do 

futuro. No contexto desses cenários, o ITC desenvolve pressupostos que incluem 

suposições sobre o ambiente em que o ITC irá ter de trabalhar nos próximos cinco anos 

assim como as suposições tecnológicas que irão ajudar a definir os passos tácticos para 

suporte dos objectivos do departamento a longo prazo. Ou seja, quando os líderes da 

Universidade definem a visão do futuro para o UCIT, o OIT e o ICT iniciam os seus 

processos de planeamento testando as suas suposições e os seus objectivos para a evolução 

da tecnologia na Universidade utilizando estudos de cenários futuros. Um dos estudos de 

cenários futuros utilizado pela Universidade de Virgínia é o estudo co-produzido pela 

Carnegie Foundation, pela Commission on Preservation and Access42, e pela University 

Michigan School of Information43 e designado por “Vision 2010 – Universities in the 21st 

Century”44. 

Depois de confirmados os objectivos, o OIT e o ITC revêem um conjunto de estratégias de 

longo prazo para atingir esses objectivos. Com esse passo, a fase estratégica do 

planeamento termina.  

A fase seguinte do planeamento é a fase táctica. São definidos planos operacionais para 

atingir os objectivos estratégicos. Todo o plano estratégico, desde as fontes institucionais 

utilizadas para definir a visão das TIC, até os passos tácticos mensuráveis (e relatórios de 

                                                        

42 acessível no URL http://www.clir.org/ , visitado em 15 de Julho de 2004 

43 acessível no URL http://www.si.umich.edu/ , visitado em 15 de Julho de 2004 

44 acessível no URL http://www.si.umich.edu/V2010/home.html, visitado em Julho de 2004 
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progresso), tudo é tornado público na World Wide Web para conhecimento de toda a 

comunidade universitária. 

5.5.5. Comparação das Abordagens de Definição de Estratégia de Sistema e 
Tecnologias de Informação na FEUP e no MIT  

Uma vez que no decorrer do presente trabalho têm vindo a ser comparadas a FEUP e a 

Escola de Engenharia do MIT, na presente secção, serão mais exaustivamente comparadas 

as abordagens de definição de Estratégia de Sistemas e Tecnologias nas duas escolas 

públicas de engenharia. 

O MIT e, consequentemente a sua Escola de Engenharia, estimulam mais a “recolha” de 

ideias criativas e inovadoras no exterior da Escola de Engenharia do que a FEUP, ou seja, 

tornam a organização mais pró-activa e perceptiva ao meio envolvente. A percepção do 

meio envolvente da FEUP poderia ser muito mais formalizado e frutuoso, principalmente 

numa comunidade pouco participativa, se a organização possuísse mecanismos para 

estimular a conversação. Um tal mecanismo pode ser, por exemplo, a abordagem baseada 

em Cenários que será descrita no capítulo seguinte. 

5.6. Abordagem Baseada em Cenários para definição de uma Estratégia de 
Sistemas e Tecnologias de Informação 

A utilização de uma abordagem baseada em Cenários para definição de uma estratégia de 

Sistemas de Informação não é inovadora. Galliers (1995) apresenta uma tal abordagem. 

Essa abordagem consiste numa “evolução” da abordagem para resolução de problemas 

SSM (Checkland e Holwell, 1998) no sentido de melhor adaptar essa abordagem à 

definição da estratégia de S&TI. Essa abordagem será, em seguida, sumariamente descrita. 

A primeira fase deverá ser a constituição da equipa de trabalho que realizará o trabalho de 

definição da estratégia de S&TI. Essa equipa deve reunir com o responsável pelo projecto 

para definir os objectivos e outros aspectos que necessitem de ser definidos. 

Em seguida devem ser analisadas as realidades do meio envolvente da organização e da 

própria organização utilizando ferramentas de gestão (por exemplo, o Modelo das 5 forças 

competitivas, a Cadeia de Valor da Indústria e a Análise do Meio envolvente) e técnicas de 

gestão (por exemplo, Factores Críticos de Sucesso). Segundo Galliers (1995), o objectivo 

desta fase é “…sintetizar um conjunto de vistas relativas às fraquezas e forças da 

organização e aos objectivos da organização, no contexto das imposições e tendências 

ambientais, tudo isto no contexto da sua gestão do recurso informação. Como resultado, 

devem ser identificados um número de cenários alternativos…”. As orientações para 

definição dos Cenários são muito semelhantes às que serão utilizadas no trabalho prático 
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de aplicação de uma abordagem baseada em Cenários na FEUP para definição de uma 

estratégia de S&TI. 

Os ¾ (três ou quatro) Cenários anteriormente definidos devem ser debatidos e deve-se 

encontrar uma resposta adequada para cada um deles, ou seja, deve ser definida uma 

“definição raiz” para cada um desses Cenários. Com base nas “definições raiz” definidas 

são, então, definidos os modelos de actividades (conforme definido pelo SSM) e 

identificados os requisitos de informação. O objectivo desta fase é obter um entendimento 

partilhado (e não assumido como consensual) da resposta a dar a uma Cenário. É 

assumido que a organização deverá tentar satisfazer os requisitos de informação comuns a 

todos os Cenários. 

Por último a organização deve monitorizar continuamente qual está a ser a real evolução 

do meio envolvente da organização. Só assim poderá adaptar-se mais rapidamente às 

alterações ambientais. 

Em seguida será apresentada (na figura 17) a representação gráfica da abordagem 

Scenarios-Based Approach anteriormente descrita. 

 

Figura 17 – Abordagem à definição de uma estratégia de S&TI (adaptado de Galliers(1995))
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6. Aspectos chave de uma abordagem 
baseada em Cenários para Tomada de 
Decisão Estratégica 

A abordagem baseada em Cenários teve início após a II Guerra Mundial e começou por ser 

utilizada pelo paradigma Racionalista de gestão para definir diferentes futuros exequíveis 

mas com probabilidades de ocorrência atribuídas; assim sendo as opções estratégicas 

escolhidas para implementação eram as que possuíam melhor desempenho pesado nos 

cenários definidos. Hoje em dia, a abordagem baseada em Cenários é, geralmente, 

utilizada sem atribuição de probabilidades. 

Existem várias abordagens baseadas em Cenários, mas, todas essas abordagens legitimam 

a definição de uma estratégia num ambiente incerto. Todas essas abordagens definem 

múltiplos futuros (cenários) e têm por principais objectivos: 

• Provocar a reflexão estratégica sobre alternativas exequíveis de evolução de variáveis 

críticas ao desempenho de uma ideia de negócio45, estratégia, de um projecto ou de 

um plano; 

                                                        

45 Segundo van der Heijden (1996) “… em muitos projectos de Cenários não existe uma questão 

estratégica a debater na agenda…”. Surge assim o teste à robustez de uma “Ideia de negócio” (termo 

apresentado pelo autor anteriormente referido para designar o modelo mental existente na 

organização sobre as forças determinantes do seu sucesso actual e futuro). Elementos da Ideia de 

negócio são: o valor criado ao cliente, natureza da vantagem competitiva explorada, competências 

distintivas que criam a vantagem competitiva e recursos necessários à criação das competências 

distintivas. 

 



Aspectos chave de uma abordagem baseada em Cenários para Tomada de Decisão 

Estratégica 97

• Tornar explícitos os pressupostos dos Cenários; 

• Analisar a robustez de uma ideia de negócio, de uma estratégia, de um projecto ou de 

um plano. 

6.1. Flexibilidade e análise de robustez 

Flexibilidade é a propriedade de uma política ou de uma posição em se ajustar, sem custos 

incomportáveis, a uma determinada situação inesperada. Para diminuir o risco de se 

produzirem políticas ou posições inflexíveis pode ser utilizada a análise de robustez. 

Segundo Rosenhead (1989), de uma forma muito abrangente, a análise de robustez de 

uma decisão estratégica pode ser representada da forma apresentada na 18. 

 Futuro 

 Decisão  

 

Figura 18 – Matriz de robustez multi-futuro 

Os valores rij podem ser valores quantitativos ou qualitativos, dependendo da abordagem 

baseada em Cenários que se utilize. 

Evidentemente que a abordagem de Cenários não analisa o desempenho de uma decisão 

em todos os futuros teoricamente possíveis mas apenas em 3 ou 4 futuros (que 

percebemos como exequíveis), Segundo Schwartz (1991), um dos utilizadores da Análise 

baseada em Cenários,“... Se uma decisão parece adequada em apenas um de diferentes 

cenários, então pode ser qualificada como uma decisão de alto risco...”. E são essas as 

decisões pouco robustas que devemos evitar.  

6.2. Definição de Cenário 

Um cenário não é uma previsão mas apenas uma evolução exequível do presente. Com a 

utilização de uma abordagem baseada em Cenários pretende-se que a realidade futura 

possa vir a ser uma das realidades futuras previstas (um dos cenários) ou a combinação de 
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duas ou mais dessas realidades futuras exequíveis. A título de curiosidade, veja como Jean 

Marc Cote (Asimov Isac 1986) ilustrou, em 1899, uma aula do ano 2000 – figura 19.  
 

 

Figura 19 – Uma aula no ano 2000 (ilustração de Jean Marc Cote em 1899) 

A especulação de Jean Marc Cote, em 1899, sobre como seria uma aula no ano 2000 

demonstra alguns indícios da realidade futura. 

6.3. A abordagem baseada em Cenários e o paradigma Racionalista 

O paradigma Racionalista procura optimizar a estratégia e, para tal, fundamenta as 

decisões estratégicas numa previsão do ambiente organizacional que considera ser muito 

próxima do real futuro ambiente organizacional. 

A abordagem baseada em Cenários foi, como anteriormente referido, no início, utilizada 

pela escola Racionalista para tomar decisões estratégicas com base, não no desempenho 

das opções estratégicas num futuro previsto, como era normal neste paradigma, mas com 

base no desempenho das opções estratégicas num conjunto de futuros com probabilidades 

atribuídas. Assim sendo, a opção estratégica escolhida era aquela que tivesse melhor 

desempenho no total dos cenários, ou seja, que obtivesse a maior soma de desempenhos 

ponderados em cada cenário. O desempenho ponderado em cada cenário era calculado 

pelo produto do desempenho no cenário com a probabilidade de ocorrência do próprio 

cenário. Enquanto que algumas abordagens continuam a atribuir probabilidades aos 

diferentes cenários definidos a abordagem de Cenários que será apresentada no presente 

trabalho não o faz. A abordagem baseada em Cenários apresentada pode também ser 
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utilizada pela escola Racionalista mas, actualmente, considera-se que deve ser utilizada 

sem a consideração de probabilidades aos diferentes cenários definidos. Freire (1997), um 

autor racionalista, defende que a construção de Cenários pode ser utilizada na chamada 

Gestão Tecnocrática da Incerteza. Tipicamente, as orientações estratégicas e as políticas 

de gestão definidas pelo paradigma Racionalista assentam num conjunto de pressupostos 

sobre a evolução futura dos ambientes interno e externo da organização, pressupostos 

esses que podem não se vir a verificar. Como agir perante essa incerteza? Ignora-la não é, 

como prova a história do paradigma Racionalista, a melhor opção. Para o paradigma 

Racionalista há que gerir a incerteza, ou seja, há que identificar formas de lidar com 

situações de incerteza na implementação das decisões estratégicas definidas. Freire (1997) 

defende que existem três formas de gerir a incerteza, conforme se pode verificar na figura 

20. As três formas de gerir incerteza, segundo Freire, podem-se complementar. Cada uma 

dessas formas deve ser essencialmente aplicada quando se verifiquem as condições de 

incerteza do meio envolvente e de controlo potencial sobre as fontes de incerteza que são 

apresentadas na figura 20. 

  Grau de incerteza do meio envolvente 

  Reduzido Elevado 

Elevado (Baixo Nível de 

incerteza) 

Gestão política de 

incerteza 

Grau de 

controlo 

potencial 

sobre as 

fontes de 

incerteza 

Reduzido Gestão 

tecnocrática da 

incerteza 

Gestão estrutural da 

incerteza 

Figura 20 – Vias alternativas de Gestão da Incerteza (adaptado de Freire (1997)) 

A abordagem baseada em Cenários pode ser utilizada, segundo Freire (1997), “… como 

metodologia mais avançada para realizar a gestão tecnocrática da incerteza…”. Ainda 

segundo Freire (1997), este tipo de gestão da incerteza “faz sobretudo sentido quando o 

nível de incerteza não é muito elevado (...) e só é recomendável se a empresa não estiver 

em condições de influenciar a evolução das variáveis consideradas incertas...”, por 

exemplo, através de acções de lobbying. Com a gestão tecnocrática no paradigma 

Racionalista, segundo Freire (1997), “tentam-se identificar antecipadamente as tendências 

futuras e preparar a empresa em conformidade”.  
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6.3.1. Comparação da abordagem baseada em Cenários com outras abordagens no 
paradigma Racionalista 

Existem múltiplas ferramentas e técnicas disponíveis para gestão do risco. Por exemplo, 

Rosenhead (1989) defende uma abordagem baseada em múltiplos futuros mas mais 

ajustável a uma Gestão Estrutural de Incerteza, isto porque procura a flexibilidade da 

posição competitiva da organização. Rosenhead apresenta uma ferramenta multi-futuros 

mas com recurso a decisão sequencial para enrobustecer as decisões estratégicas. Para 

Rosenhead (1989) “…Royal Dutch Shell (…) produzia regularmente um número de 

cenários descrevendo caminhos de desenvolvimento alternativos para a economia 

mundial e para o mercado de petróleo… Estes cenários, no entanto, não servem como 

input a estágios subsequentes do processo de planeamento. Esses cenários funcionam 

apenas como material básico do qual os gestores devem estar cientes quando tomam as 

suas decisões.”. Ainda segundo Rosenhead, “A previsão multi-futuro é um avanço claro 

sobre a previsão que não torna explicita a incerteza da evolução das variáveis do meio 

envolvente. No entanto, a não ser que (…) se acredite que se pode procurar arduamente 

atingir algo que se pretende no futuro, então a perspectiva multi-futuro deixa-nos com um 

problema. Então e o que fazemos agora?”. Assim sendo, a perspectiva multi-futuro baseia-

se em decisões sequenciais mantendo a flexibilidade e fundamentando-se na premissa que 

é possível procurar atingir algo que se pretende no futuro. Mas ao contrário do que é 

referido por Rosenhead, os cenários não servem apenas como material básico do qual os 

gestores devem estar cientes quando tomam as suas decisões os cenários. Na abordagem 

baseada em Cenários defendida pela Royal Dutch Shell, os Cenários servem para a 

organização perceber continuamente a real evolução do meio envolvente e, 

consequentemente, permitem uma reacção mais rápida da organização a essa evolução. 

6.4. A abordagem baseada em Cenários e o paradigma Processual 

O paradigma Processual possui como pressuposto que, a partir de certo ponto de 

aproximação da representação mental da realidade futura à própria realidade futura – 

ponto em que o comportamento futuro das variáveis pré-determinadas já foi definido -  a 

maior ou menor aproximação entre ambas é fruto do acaso (devido à incerteza do meio 

envolvente e da implementação interna). A utilização da abordagem baseada em Cenários 

tem como função auxiliar a organização a integrar as diferentes percepções cognitivas, 

mesmo que conflituosas. 

Na prática, a única diferença de utilização de uma abordagem baseada em Cenários entre 

os paradigmas Racionalista e Processual é a seguinte: 
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• No paradigma Racionalista, a abordagem baseada em Cenários é utilizada para tomar 

decisões explicitando os pressupostos assumidos para as tomar. No paradigma 

Racionalista, a abordagem baseada em cenários não é utilizada para integrar as opções 

estratégicas definidas (não é procurado o consenso). Ou seja, a abordagem baseada em 

Cenários torna o paradigma Racionalista consciente do risco do meio ambiente mas 

não o torna consciente do risco de não implementação interna46.  

• No paradigma Processual a abordagem baseada em Cenários é utilizada para tentar 

integrar as opções estratégicas definidas. Ou seja, não se procura tomar decisões mas 

sim melhorar e integrar as opções estratégicas existentes no sentido de, quando for 

realmente necessário decidirmos qual a opção estratégica a implementar, esta seja 

mais robusta relativamente à incerteza do ambiente mas também seja mais robusta 

relativamente à incerteza interna de implementação. No paradigma Processual é 

procurada, através de uma conversação estratégica, a acomodação dos membros da 

organização perante a simulação de um cenário (de um futuro exequível). Ou seja, a 

abordagem baseada em Cenários no paradigma Processual cria uma vivência, à priori, 

de um futuro exequível e isso faz com que quando seja realmente necessário tomar 

uma decisão já exista a consciência colectiva aceite do que deve ser feito. 

É de notar que os autores da abordagem baseada em Cenários que é utilizada neste 

trabalho e que será designada Royal Dutch Shell (por exemplo Schwartz (1991) e Heijden 

(1996)) defendem que a máxima potencialidade da abordagem baseada em Cenários é ser 

utilizada como ferramenta estruturante de uma conversação estratégica na organização, 

ou seja, conforme o paradigma Processual. 

6.4.1. Comparação da abordagem baseada em Cenários com outras abordagens no 
paradigma Processual  

A abordagem baseada em Cenários no paradigma Processual serve, portanto, de 

ferramenta estruturante para uma conversação estratégica, no sentido de viver situações 

futuras exequíveis (cenários) e procurar um comportamento consensual dos membros da 

organização perante esses cenários. Uma ferramenta que é utilizada em conversações para 

resolução de problemas é a abordagem Soft Systems Methodology (SSM) desenvolvida por 

Checkland e Holwell (1998). O SSM é, normalmente, utilizada para resolução de 

problemas existentes actualmente, enquanto a abordagem baseada em Cenários é 

                                                        

46 este risco advém do facto de as pessoas que trabalham na organização possuírem as suas próprias 

opiniões e vontades 
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utilizada para “viver e resolver problemas” decorrentes de situações futuras exequíveis que 

ainda não existem. Conforme anteriormente referido, o método Scenarios-Based 

Approach defendido por Galliers (1995) consistiu precisamente na adaptação do SSM para 

a definição de uma estratégia de S&TI. 

Em seguida será explicado, genericamente, como se aplica a abordagem Soft Systems 

Methodology.  

Em primeiro lugar é definida uma “rich picture” que representa a situação problemática. A 

“rich picture” representa quer as percepções objectivas quer as percepções subjectivas da 

situação problemática, mostrando as estruturas dos processos organizacionais e as 

relações existentes entre esses processos. As “rich pictures” são uma forma muito útil de 

auxiliar a conversação sobre a situação problemática. Em seguida são definidos os 

critérios CATWOE, ou seja são definidos os seguintes elementos: 

• Cliente (quem beneficia ou é prejudicado com a transformação); 

• Actor (quem executa o processo de transformação); 

• Transformação (a mudança a ser executada); 

• World View (pressupostos que justificam a “definição raiz”); 

• Dono: é o responsável ou controlador; 

• Ambiente: o sistema do qual a situação problemática faz parte. 

É então definida a “definição raiz”: quem está a fazer o quê para quem, quem é o 

responsável, que pressupostos são feitos, e em que ambiente está a acontecer?  

Quando a “definição raiz” se encontra definida são desenvolvidos modelos de actividades 

mostrando o que o sistema irá fazer. Esses modelos de actividades são um processo 

iterativo de debate e modificação. Esses modelos de actividades devem ser comparados e 

daí deve resultar uma percepção sobre o que deve ser feito para resolver a situação 

problemática. 

6.5. Diferentes abordagens baseadas em Cenários 

Segundo Ratcliffe (1999), “… existem muitos métodos válidos para construir cenários. 

Com o risco de simplificação demasiada podem ser identificados dois tipos principais de 

métodos de construção de Cenários: 
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• Futuro para trás – diferentes futuros são seleccionados e são feitas tentativas para 

descobrir os caminhos que levarão a esses futuros. 

• Futuro para frente – baseando-se na análise de forças presentes e na sua evolução 

provável são projectados futuros plausíveis.” 

O método de construção de Cenários utilizado neste trabalho, abordagem Royal Dutch 

Shell, é do tipo “Futuro para trás”. Ainda segundo o mesmo autor, foram identificadas três 

formas metodológicas na abordagem baseada em Cenários:  

a) “a Lógica Intituitiva [Intuitive Logics]” (metodologia qualitativa utilizada neste 

trabalho),  

b) “a Análise de Impacto de Tendências [Trend Impact Analysis]” (metodologia 

quantitativa utilizada por The Futures Group47) e 

c) “a Análise de Impacto Cruzado [Cross-Impact Analysis]” (metodologia quantitativa 

utilizada por Battelle48 com BASICS (Batelle Scenario Inputs to Corporate Strategies)). 

A abordagem baseada em Cenários que foi utilizada para realização do caso de estudo na 
FEUP segue uma metodologia do tipo “Intuitive Logics” porque: 

a) sendo a tarefa de definição de cenários um exercício especulativo (essencialmente 

baseado em factores imprevisíveis), não parece, à autora do presente trabalho, 

adequada a introdução de métodos precisos (qualitativos) para tomada de decisão nem 

para identificação de relações de causalidade necessárias à “escrita” de narrativas de 

evolução da realidade presente para os cenários anteriormente identificados e 

b) o tempo disponível para o presente trabalho seria escasso para a utilização de métodos 

quantitativos (por exemplo, o “Trend Impact Analysis”). 

                                                        

47 The Futures Group é uma organização especializada no desenho e implementação de programas 

sociais e de saúde para países em vias de desenvolvimento. Entre outros serviços, esta organização 

presta o serviço de planeamento estratégico. Esta organização possui um site web no URL 

http://www.tfgi.com/index.cfm, visitado em 15 de Julho de 2004 

48 Acessível no URL http://www.battelle.org/, visitado em 15 de Julho de 2004. A organização 

batelleé uma empresa global de ciência e tecnologia que desenvolve e comercializa tecnologia e gere 

laboratórios.  
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6.6.  Abordagem baseada em Cenários Royal Dutch Shell 

As fases da abordagem baseada em Cenários utilizada na construção da ferramenta de 

auxílio à elaboração de uma estratégia, de uma política ou de um projecto (motivo do 

presente trabalho), serão, em seguida, apresentadas sob a forma de um fluxograma, na 

figura 21. A abordagem descrita nesse fluxograma possui oito fases. Existem diferentes 

abordagens baseadas em Cenários que variam apenas no número de fases e na designação 

atribuída a cada fase, mas o fundamento do processo mantém-se. A metodologia descrita 

em seguida é o apresentado por Schwartz (1991). Esta metodologia difere, por exemplo, 

em termos de terminologia e número de fases da metodologia utilizada pelo estudo 

encomendado pelo Canadá à organização e-cology (e-cology, 2003). 

1- Identificar a decisão fulcral

2 - Identificar factores  micro 
ecomonicos  que afectam 

a questão fulcral no ambiente

4 – Ordenar por incerteza e importância

5 – Seleccionar lógica dos cenários

6 – Enriquecer os cenários

7 – Implicações

3 –  Identificar factores  macro 
ecomonicos que afectam 

a questão fulcral no ambiente

8 – Selecção de sinais indicadores
 

Figura 21 – Fases da abordagem baseada em Cenários utilizada na FEUP para análise da robustez de uma 

política de Software Aberto 

Em seguida serão analisadas, mais pormenorizadamente, as fases apresentadas no 

fluxograma da figura 21. 
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1 – Identificar a decisão fulcral 

A decisão a ser definida deve satisfazer algumas condições:  

• deve ser considerada estratégica, ou seja, deve ter influência na organização a 

longo/prazo; 

• deve ser considerada relevante pelos patrocinadores do estudo. 

2- Identificar factores micro económicos que afectam a questão fulcral no 

ambiente 

Analisar o meio envolvente a fim de identificar os factores micro económicos que afectarão 

o desempenho da questão no futuro. Esses são os factores dos quais gostaríamos de 

conhecer o comportamento futuro. Factores micro económicos são factores que interagem 

directamente com a indústria. Os factores micro económicos dizem respeito aos clientes, 

aos fornecedores, à comunidade e aos concorrentes. 

3- Identificar factores macro económicos que afectam a questão fulcral no 

ambiente 

Factores macro económicos são factores que condicionam, a longo prazo, as actividades da 

organização. Os factores macro económicos pertencem ao contexto económico, ao 

contexto tecnológico, ao contexto político-legal e ao contexto sócio-cultural. Há que 

identificar, entre estes factores, aqueles que afectam a questão fulcral no ambiente. 

4 – Ordenar por incerteza e importância 

Relativamente ao nível de incerteza de um dado factor, dois níveis de incerteza podem ser 

genericamente definidos. Um factor pode ser “pré-determinado” ou uma “incerteza 

crítica”. Um factor pré-determinado consiste num factor que é, segundo Schwartz (1991): 

• Um fenómeno com lenta mudança (por exemplo, o crescimento mundial da população); 

• Uma restrição; 

• Um «pipeline», ou seja, algo que está em vias de acontecer (por exemplo: diminuindo 

a taxa de natalidade diminui obrigatoriamente a população infantil de escolas); 

• Uma colisão inevitável (por exemplo, aumentando as despesas estatais e diminuindo 

as receitas ocorrerá com certeza uma situação de défice). 

Os factores devem ser ordenados por ordem decrescente de incerteza e de importância. 
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5 – Seleccionar lógica dos cenários 

Nesta fase o objectivo consiste em identificar 2/3 (duas ou três) causas das causas da 

imprevisão – as 2/3 forças motrizes – sobre as quais serão construídos os cenários. 

A construção de grupos de factores pode ajudar a tornar mais clara a escolha das forças 

motrizes. De acordo com van der Heijden (1996), “...mais uma vez não existem regras que 

constituam um critério de agrupamento [de elementos]. O agrupamento de elementos 

pode ser realizado com base em padrões, na relação causa-efeito, em associação, etc. No 

entanto, no final [da tarefa de agrupamento] a equipa de trabalho deve ter criado um 

número limitado de grupos que contêm os elementos logicamente distribuídos e são 

claramente distinguíveis dos outros grupos. Um bom teste para verificar se foi obtido um 

resultado adequado é atribuir-lhes um nome curto, pois isso indica-nos que o critério de 

agrupamento que emergiu pode ser articulado.(...) Cada grupo por sua vez deve ser 

estudado em profundidade. O objectivo deste passo é identificar forças motrizes. Uma 

força motriz é uma variável que possui um nível relativamente elevado de explicação sobre 

os dados mostrados no grupo.”. Schwartz (1991) é muito vago relativamente à forma de 

identificar as forças motrizes. 

As forças motrizes identificadas anteriormente são agora colocadas nos dois extremos de 

um eixo, se for identificada uma força motriz, nos quatro extremos de um plano, se forem 

identificadas duas forças motrizes e nos oitos vértices de um cubo, se forem identificadas 

três forças motrizes. Naturalmente, as forças motrizes devem ser variáveis independentes. 

O valor no plano (para duas variáveis) ou no espaço (para três variáveis) consiste no 

esqueleto do cenário que deverá, em seguida, ser enriquecido. Esse esqueleto não é mais 

que a lógica dos Cenários a desenvolver na seguinte fase da abordagem baseada em 

Cenários. 

6 – Enriquecer os cenários 

Uma vez determinadas as forças que criam a lógica dos cenários (forças motrizes) é 

necessário, agora, voltar aos factores identificados nos passos 2 e 3 e com eles e outros 

factores tentar enriquecer os esqueletos dos cenários de forma a criar histórias de evolução 

desde o dia de hoje até o cenário possíveis (história exequíveis). 

7 – Implicações  

Uma vez desenvolvidos os Cenários é altura de testar qualitativamente o desempenho da 

questão fulcral nos Cenários. 
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8 – Selecção de sinais indicadores 

 É necessário monitorizar, a todo o momento, a real evolução do ambiente para nos 

apercebermos de que cenário(s) o futuro real se vai aproximar mais. 

6.7. Outras abordagens baseadas em Cenários 

Conforme anteriormente referido a organização The Futures Group possui um método que 
utiliza uma forma distinta da utilizada no caso de estudo deste trabalho. Esse método 
baseado em Cenários segue uma abordagem do tipo “Trend Impact Analysis”. 

Este método começa por definir o espaço do cenário de forma similar à lógica dos cenários 

definidos pela abordagem baseada em Cenários que será utilizada no presente trabalho (e 

que designamos Royal Dutch Shell). Em seguida, deverão ser definidas, para cada cenário, 

medidas que devem possuir o potencial de criar um grande impacto no efeito do cenário 

(por exemplo, crescimento económico e o ambiente legislativo). Todos os cenários irão 

incluir projecções dessas mesmas medidas. Na fase seguinte são definidos os eventos que 

podem alterar a evolução da realidade do presente para o futuro. Os eventos definidos 

possuem probabilidades diferentes em cenários distintos. Em seguida é utilizada uma 

ferramenta conhecida por “Trend Impact Analysis (TIA)” para projectar as medidas chave 

com base em dados históricos. Os dados obtidos com a utilização da ferramenta TIA são 

combinados com as probabilidades dos eventos para calcular projecções quantitativas das 

medidas chave e, consequentemente, descobrir cadeias de causalidade que fundamentarão 

narrativas exequíveis. A partir daqui o processo é semelhante ao da abordagem baseada 

em Cenários a utilizar no presente trabalho.
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7. Criação e utilização de uma ferramenta 
para auxílio à definição de uma política de 
S&TI 

No presente capítulo será apresentada a ferramenta web, fundamentada na abordagem 

baseada em Cenários, criada para auxiliar a elaboração de uma ideia de negócio, de uma 

estratégia, de uma política ou de um projecto. Em seguida será justificada e enquadrada a 

utilização de uma abordagem baseada em Cenários na FEUP para elaboração de uma 

política de licenciamento de software. 

7.1. Criação de uma ferramenta, fundamentada na abordagem baseada em 
cenários, para definição de uma ideia de negócio, de uma estratégia, de uma 
política ou de um projecto 

No decorrer do presente trabalho foi criada uma ferramenta web que suportasse a 

conversação estratégica, conversação essa que deveria possuir a intervenção não só de 

pessoas internas à organização mas, sobretudo, de pessoas externas à organização que 

constituíssem “fontes de surpresa”. Deve ser notado que esta ferramenta só deve ser 

publicitada junto de pessoas “fontes de surpresa” externas (por exemplo músicos, 

políticos, professores, etc.) e de pessoas internas à organização de diversos extractos da 

hierarquia. O principal objectivo desta ferramenta é criar uma rede de trabalho de pessoas 

“fontes de surpresa”. 

A ferramenta web foi desenvolvida em PHP e a base de dados utilizada para armazenar os 

dados introduzidos na ferramenta foi o MySQL. As páginas web que constituem a 

ferramenta web criada foram colocadas no servidor web Apache. Todas as tecnologias 

utilizadas para o desenvolvimento do site web foram tecnologias abertas por motivos 

económicos. 
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Essa ferramenta web está acessível no URL http://deec.fe.up.pt/~aialves e será em 

seguida apresentada. 

 

Figura 22 - Página web inicial da ferramenta 

Na página inicial, o utilizador pode (ver figura 22): 

• pressionar o botão “Projecto” para participar na conversação estratégica 

suportada pela ferramenta a ser descrita.  

• pressionar o botão “Cenários” para perceber em que consiste uma abordagem 

baseada em Cenários. 
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Figura 23 – Página web inicial de participação na conversação estratégica 

Pressionando no botão “Projecto” é solicitado ao utilizador que se autentifique. No 

momento de autentificação o utilizador é obrigado a disponibilizar o seu endereço de 

correio electrónico [e-mail] (elemento que será utilizado para contacto posterior). 

Caso o utilizador se autentifique devidamente surge-lhe a página inicial de participação na 

conversação estratégica (figura 23). 

 

 

Figura 24 – Página web para sessão de trabalho número um 
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Esta ferramenta web permite a um utilizador autentificado realizar as seguintes tarefas:  

• referir quais são, na sua opinião, os factores mais importantes e incertos, para cada 

uma das questões em análise (no botão “Sessão de trabalho nº 1”); 

• identificar as forças motrizes, para cada uma das questões em análise (no botão 

“Sessão de trabalho nº 2”); 

• remeter artigos sobre o Software Aberto que ache sugestivos, à semelhança do que 

acontece no MIT no site da Comunidade Free / Open Source Research Community 

(MIT - Free / Open Source Research Community 2004) (no botão “O que os outros 

dizem…”); 

• consultar o mapa do site (np bptão “Mapa do site”). 

Se o utilizador pretendesse participar na primeira sessão de trabalho deveria seleccionar o 

botão “Sessão de Trabalho nº 1” (figura 23). Nesse caso seriam apresentados os resultados 

da sessão de trabalho número um obtidos até ao momento (figura 24), ou seja os factores 

mais incertos e importantes. 

O utilizador poderia dar a sua contribuição para a conversação estratégica seleccionando o 

botão “Participar” e dando a sua opinião no foro digital criado para o efeito (figura 25). 

 

Figura 25 – Foro digital para contribuição na conversação estratégica 

Conforme anteriormente referido, a ferramenta web criada permite ainda ao utilizador 

submeter artigos que este pense que possam trazer “novidade” à conversação estratégica.  
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A organização Global Business Network49 (GBN) “… possui uma rede de trabalho dispersa 

por todo o mundo, juntando pensadores estratégicos de organizações líderes de indústrias 

estabelecidas e emergentes; visionários das ciências, artes, negócios e académicos; e uma 

comunidade de práticas (…). Durante cerca de sessenta anos a GBN reuniu esta rede de 

trabalho, quer electronicamente quer pessoalmente, para explorar aspectos e ideias 

emergentes e as suas implicações para o negócio e para a sociedade…”50. 

Um exemplo de projecto realizado pela GBN foi a publicação de cenários para o futuro da 

educação pública (GBN, 1995). A título de curiosidade indica-se que Steven Weber (um 

consultor da GBN) escreveu um livro denominado “O sucesso do Software Aberto”.  

7.2. Utilização da ferramenta criada, fundamentada na abordagem baseada em 
cenários, para definição da política de licenciamento de software numa escola 
pública de engenharia (FEUP) 

A abordagem baseada em Cenários pode ser utilizada para auxiliar a elaboração da ideia 

do negócio, de estratégias, de políticas ou de projectos. No trabalho realizado na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), mais propriamente, com 

elementos do Conselho Consultivo do Centro de Informática Correia Araújo (CICA) e 

outros convidados pretendeu-se utilizar a ferramenta criada anteriormente para: 

• testar a robustez de uma opção política de gestão do CICA (Serviço de Informática da 

FEUP), uma política de Software Aberto; 

• tornar a organização mais perceptiva aos factores do meio envolvente críticos ao 

desempenho de uma política de licenciamento de software e, finalmente, 

• explicitar os pressupostos definidos para os cenários. 

7.2.1. Motivação para a utilização de uma abordagem baseada em Cenários na 
FEUP 

Definido o CICA políticas e planos para implementar orientações estratégicas 

organizacionais definida pela FEUP a abordagem baseada em Cenários serviria para, 

seguindo um paradigma Racionalista, realizar a gestão da incerteza dessas políticas e 

                                                        

49 Acessível no URL http://www.gbn.org/, visitado em 23 de Julho de 2004 

50 Acessível no URL http://www.gbn.org/AboutHomeDisplayServlet.srv, visitado em 23 de Julho 

de 2004 
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dessas políticas e desses planos ou, seguindo um paradigma Processual, para conversar 

estrategicamente e integrar opções estratégicas. Uma vez que não existe uma política de 

Software Aberto na FEUP (uma política de recomendação à utilização de Software Aberto 

na FEUP), o presente trabalho tentou implementar, experimentalmente, uma 

conversação estratégica que auxiliasse o CICA a definir uma política de licenciamento de 

software. A primeira fase desse trabalho foi, como recomendado pela abordagem baseada 

em Cenários, a definição da questão fulcral.  

Os responsáveis por este estudo começaram por definir a seguinte questão inicial “Deve a 

FEUP promover a utilização e o desenvolvimento de Software Aberto?”. É importante 

salvaguardar que o objectivo deste estudo não foi decidir se o incentivo de utilização e 

desenvolvimento de um software particular, por exemplo Linux, é uma opção robusta 

mas sim se o incentivo à utilização do modelo de desenvolvimento de Software Aberto é 

uma decisão robusta. Isto acontece porque o prazo de planeamento a ser considerado é de 

6 (seis) anos – 2010 – e, assim sendo, não pudemos sequer partir do pressuposto que 

nessa data existirá qualquer uma das aplicações existentes actualmente. 

Para melhor especificar as diferentes perspectivas de utilização e desenvolvimento de 

Software Aberto numa escola de engenharia, a questão anterior foi dividida nas três 

questões iniciais a seguir apresentadas: 

Questão um – A direcção da FEUP deve dar preferência à adopção e/ou ao 

desenvolvimento de Software Aberto para a implementação e manutenção da sua infra-

estrutura informática? 

Questão dois – A direcção da FEUP deve promover activamente e dar preferência à 

adopção de aplicações e infra-estruturas de código aberto no apoio às actividades de 

ensino e investigação? 

Questão três – A direcção deve promover activamente e dar preferência à adopção de 

aplicações de utilização individual e Sistemas de Informação baseados em Software de 

Aberto na gestão e administração da instituição? 

As questões anteriormente apresentadas foram consideradas independentes permitindo 

obter às mesmas, respostas independentes (e diferentes). As questões um e três, 

anteriormente apresentadas, são questões que se colocam a qualquer organização 

enquanto que a questão dois só é pertinente para escolas, principalmente para escolas de 

engenharia. 

Uma das restrições impostas pela abordagem baseada em Cenários é que as questões 

iniciais sejam consideradas, pelos responsáveis e facilitadores do estudo na organização, 
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questões muito relevantes. Isso aconteceu com os responsáveis e facilitadores do presente 

estudo relativamente às questões anteriormente apresentadas. 

7.3. Fases de aplicação da abordagem baseada em Cenários 

Antes da primeira sessão de trabalho 

• Antes da realização da primeira sessão de trabalho foi criada a ferramenta World Wide 

Web [web], fundamentada na abordagem baseada em Cenários, para auxílio à 

elaboração de uma “ideia de negócio”, de uma estratégia, de uma política ou de um 

projecto.  

Ainda antes da realização da primeira sessão de trabalho foram definidas as três questões 

fulcrais anteriormente apresentadas e em seguida relembradas: 

Questão um – A direcção da FEUP deve dar preferência à adopção e/ou ao 

desenvolvimento de Software Aberto para a implementação e manutenção da sua infra-

estrutura informática? 

Questão dois – A direcção da FEUP deve promover activamente e dar preferência à 

adopção de aplicações e infra-estruturas de código aberto no apoio às actividades de 

ensino e investigação? 

Questão três – A direcção deve promover activamente e dar preferência à adopção de 

aplicações de utilização individual e sistemas de informação baseados em Software Aberto 

na gestão e administração da instituição? 

Sessão de trabalho número um 

Nesta sessão de trabalho foram realizadas as fases dois e três da abordagem baseada em 

Cenários (embora por escassez de tempo disponível por parte dos intervenientes não 

tenham sido realizadas independentemente para cada questão e sim para o conjunto das 

questões). 

Segunda e Terceira fases: Identificar factores micro e macro económicos que 

afectam a questão fulcral no ambiente 

Nesta fase da abordagem baseada em Cenários devem ser definidos os factores críticos de 

sucesso da decisão fulcral identificada na fase um, ou seja, os factores que, no seu 

conjunto, irão determinar o desempenho das decisões fulcrais e dos quais se gostaria, 

portanto, de conhecer, à priori, a evolução futura. 
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Na sessão de trabalho número um surgiu a necessidade de explicitar o significado dos 

factores críticos de sucesso que iam sendo identificados. Tal aconteceu porque se sentiu 

que os termos poderiam estar a ser ambiguamente utilizados. 

Os elementos críticos identificados pelos participantes na sessão de trabalho número um 

foram os apresentados na tabela 3 em seguida apresentada. 

Factor Significado Incerteza adjacente ao 

factor 

Competitividade Liderança nos ciclos de 

desenvolvimento de 

software. 

Software Aberto tornar-se-á 

líder de inovação ou seguidor 

do software proprietário? Ou 

seja, conseguirá ou não o 

Software Aberto acompanhar os 

ciclos de desenvolvimento de 

software? 

Necessidade de 

independência de 

fornecedor 

Procura generalizada de 

soluções informáticas 

independentes dos 

fornecedores. 

Necessidade de independência 

de fornecedor vai aumentar ou 

não? Irão as organizações 

procurar, de uma forma 

generalizada, uma maior 

independência do fornecedor 

de software? 

Patenteamento de 

software 

Legislação relacionada 

com licenciamento de 

software. 

Irão surgir ou não restrições 

legais à produção/utilização 

livre de software? 

Custo total de posse Custos com hardware, 

software, gestão do 

software, pessoal, serviços 

em outsourcing, 

formação anual dos 

técnicos de TI e períodos 

de indisponibilidade do 

sistema. 

Custos com Software Aberto 

tornar-se-ão significativamente 

maiores, significativamente 

menores ou semelhantes aos 

custos com software 

proprietário? 
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Know how dos alunos Conhecimentos de 

utilização de Software 

Aberto adquirido 

anteriormente. 

Os alunos terão ou não know 

how adquirido anteriormente 

para utilizar Software Aberto? 

Fiscalização Fiscalização e penalização 

do licenciamento de 

software utilizado.  

A fiscalização de licenças do 

software irá aumentar ou 

manter-se? 

Oferta de 

produtos/serviços 

Diversidade de 

produtos/serviços de 

código aberto disponíveis. 

Diversidade de 

produtos/serviços abertos irá 

aumentar significativamente, 

diminuir significativamente ou 

ser semelhante à diversidade de 

produtos/serviços fechados? 

Interoperabilidade dos 

dados 

Propriedade dos dados 

que lhes permite o 

processamento em 

aplicações diferentes. 

Para existir 

interoperabilidade dos 

dados é necessário 

existirem normas 

consideradas padrão que 

sejam respeitadas pelos 

fornecedores de software.  

Os dados poderão ser utilizados 

pela generalidade das 

aplicações de uma forma 

transparente ao utilizador ou a 

sua interoperabilidade será 

mantida limitada e ineficiente?  

Eficiência Utilização, da melhor 

forma, dos recursos 

disponíveis. 

O Software Aberto terá ou não 

melhores (ou pelo menos 

semelhantes) índices de 

eficiência (ex: tempo de 

processamento,)  que o 

software de código fechado? 
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Factores sociais – 

Colaboração 

Movimento social no 

sentido de cooperar num 

projecto comum. 

Sociedade tornar-se-á 

significativamente mais 

colaborativa, significativamente 

menos colaborativa ou manter a 

colaboração? 

Factores sociais – 

sentido de 

insegurança 

Movimento social no 

sentido de procurar a 

segurança. 

 As pessoas irão, cada vez mais, 

procurar a segurança ou esse 

será um aspecto descorado?  

Tabela 3 – Factores referidos na sessão de trabalho número um como sendo os mais importantes e incertos 

Os maiores problemas detectados nesta fase de aplicação da abordagem baseada em 

Cenários foram: 

• a falta de coerência verificada na utilização de alguns termos. Conforme 

anteriormente referido, foi definido, no final da reunião, que deveria ser elaborado 

um «dicionário» com os termos utilizados nas sessões de trabalho para tornar a sua 

utilização mais coerente e aceite pela generalidade dos participantes nas sessões de 

trabalho. 

• o facto de os participantes na sessão de trabalho não possuírem muito tempo 

disponível para a realização da sessão de trabalho. 

As pessoas participantes na sessão de trabalho, pelo facto de possuírem uma experiência 

académica e profissional muito distinta enriqueceram muito a sessão de trabalho porque 

visualizam diferentes perspectivas da utilização e desenvolvimento de Software Aberto. 

Entre a sessão de trabalho número um e a sessão de trabalho número dois 

Segundo Schwartz (1991), com a finalidade de derrubar o modelo mental e a consequente 

deficiência de percepção dos membros de uma organização, devem ser “trazidos” ao 

diálogo estratégico opiniões invulgares (entre outros, pessoas e publicações exteriores à 

organização). Segundo este autor, a lista de pessoas e publicações exteriores à organização 

que devem ser “ouvidas” no processo de aplicação da abordagem baseada em cenários “é 

pessoal e provavelmente diferente”. Ele aconselha a “consulta” de pessoas e publicações 

que sejam fontes de “surpresas ou percepções novas”, filtros (editores de revistas) e redes 

de impressionabilidade (redes de pessoas com percepções diferentes dispersas 

geograficamente) que nos fazem, frequentemente, ver as coisas de forma diferente.  
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Com a finalidade de alargar a conversação estratégica, criada com as sessões de trabalho, a 

pessoas exteriores à FEUP: 

• foram consultadas publicações exteriores à organização, 

• foram realizadas reuniões de trabalho com pessoas ou grupos de pessoas de outras 

instituições de ensino superior de engenharia e com pessoas de outras organizações 

com o objectivo de recolher dados e de publicitar o foro construído para discutir os 

factores críticos ao desempenho das três questões fulcrais por eles identificadas. As 

pessoas com quem foram realizadas as reuniões são essencialmente pessoas que 

tomam decisões de aquisição de software em escolas públicas de engenharia. Embora, 

evidentemente, as pessoas tivessem os seus próprios gostos e opiniões relativamente 

ao licenciamento do software, essas opiniões não foram consideradas para este estudo 

porque na presente fase de trabalho interessava identificar quais eram os factores 

críticos ao desempenho de cada uma das questões fulcrais. 

Deve-se notar que esta lista de pessoas não é a lista ideal para um trabalho e aplicação da 

abordagem baseada em Cenários mas que esta deve ser realmente enriquecida com 

“outras formas de visualizar o mundo”. Esta foi, no entanto, a lista de pessoas que foi 

possível criar em tempo útil para o presente trabalho de dissertação. 

No decorrer deste trabalho foi descoberto um projecto de utilização de uma abordagem 

em Cenários encomendado pelo Governo do Canadá e realizado pela organização e-cology 

(E-cology Corporation, 2003). Esse projecto foi encomendado pelo governo do Canadá 

para dar resposta à seguinte questão “Seria o Canadá melhor, financeira e socialmente, se 

o Governo especificasse o Software Aberto, como uma alternativa de licenciamento (ao 

software proprietário) para o software por ele desenvolvido?”. A resposta obtida pelo 

estudo foi afirmativa. Este estudo foi utilizado (entre outros) pelo Governo do Canadá para 

suportar a elaboração de legislação relativa aos modelos de negócio para a aquisição, 

utilização, produção e distribuição de software no sector público. A posição assumida pelo 

Governo do Canadá relativamente ao Software Aberto é designada (pelo mesmo) como 

uma abordagem balanceada (Government of Canada, 2004). Segundo esta fonte de 

informação, por abordagem balanceada entende-se: 

• “Assegurar que não existem barreiras para a aquisição e produção de software 

sobre os modelos de negócio abertos; 

• Assegurar que o pessoal do Governo do Canadá se encontra ciente de todas as 

opções disponíveis para utilização…”  

Desde que foi descoberto este projecto, foi mantido um diálogo entre a autora da presente 

dissertação e um responsável desse projecto Rick Fenton, utilizando o correio electrónico, 



Criação e utilização de uma ferramenta para auxílio à definição de uma política de S&TI  119

para receber algum feedback relativamente à utilização da abordagem baseada em 

Cenários. 

Os factores críticos identificados pelas pessoas externas à organização foram idênticos aos 

identificados na sessão presencial de trabalho número um. 

Para a questão um, os factores micro e macro ambientais identificados pelas pessoas 

exteriores à FEUP foram: Segurança, Custo Total de Posse, Estabilidade de versões, 

Interoperabilidade dos dados e dos sistemas, Background técnico existente na escola, 

Suporte Técnico, Risco de descontinuidade da solução informática, Oferta de produtos e 

serviços. 

Para a questão dois, os factores micro e macro ambientais identificados pelas pessoas 

exteriores à FEUP foram: Segurança, Inovação, Procura no mercado, Custo Total de Posse 

e Experimentação. 

Para a questão três, os factores micro e macro ambientais identificados pelas pessoas 

exteriores à FEUP foram: Custo Total de Posse, Estabilidade de versões, Segurança, Oferta 

de produtos e serviços e Assistência pós-venda. 

Relativamente à questão dois, as pessoas questionadas referiram que, para escolher 

software numa escola pública de engenharia, é necessário balancear a «Experimentação» 

com a «Procura de mercado». Ou seja, na escolha de software para uma escola pública de 

engenharia é necessário ponderar se deve ser mais utilizado na escola o software mais 

utilizado no mercado (com a expectativa de emprego dos finalistas dos cursos) ou se deve 

ser mais utilizado na escola o software que garanta ao aluno um ambiente de 

experimentação.  

Foram pesquisadas revistas disponíveis em linha [on-line] e bases de dados digitais com 

artigos sobre o assunto “Software Aberto”. Estas pesquisas foram realizadas com a 

finalidade de “trazer” a contribuição de pessoas exteriores à FEUP “a participarem” neste 

estudo. Exemplo de revista em linha [on-line] pesquisada é a CIO51 e exemplo de base de 

dados digital pesquisada é a que é mantida pelo MIT sobre o tema de discussão “Software 

Aberto”52. 

 

 

                                                        

51 Acessível no URL www.cio.com, visitado em 15 de Julho de 2004 

52 Acessível no URL http://opensource.mit.edu, visitado em 15 de Julho de 2004 
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Sessão de trabalho número dois 

A segunda sessão de trabalho, realizada na FEUP no dia 28 de Abril de 2004, teve a 

participação de sete elementos da FEUP. 

Depois de terem sido apresentados aos participantes na sessão de trabalho, os factores 

identificados por pessoas exteriores à FEUP como sendo os mais importantes e incertos, 

passamos a realizar as fases seguintes da abordagem baseada em Cenários que serão em 

seguida apresentadas. 

Quarta fase – Ordenar por incerteza e importância 

Neste estágio, os participantes da sessão de trabalho escolheram os factores mais 

relevantes e incertos, entre aqueles factores identificados na fase anterior. 

Nenhum dos factores definidos anteriormente foi considerado um factor pré-determinado. 

Devido à limitação de tempo para realização do trabalho, foi sugerida uma solução para a 

prossecução da sessão de trabalho. Essa solução foi posta à consideração dos participantes 

na sessão de trabalho e consistia em utilizar, com base nos resultados obtidos na sessão de 

trabalho número um, um pressuposto dos resultados a obter do trabalho a realizar na 

sessão de trabalho número dois. Ou seja, seria apresentado aos participantes na sessão de 

trabalho número dois: 

• o processo de criação do esqueleto dos cenários (processo de identificação de 

forças motrizes), 

• o esqueleto dos Cenários (forças motrizes identificadas),  

• o enriquecimento dos cenários com a opinião expressa em revistas e em relatórios 

produzidos em trabalhos similares (artigos e trabalhos que foram encontrados 

durante o trabalho de pesquisa realizado para elaboração deste trabalho), 

• descrição dos cenários e do desempenho obtido pelas questões fulcrais nos 

cenários desenhados, 

• detalhe de cenários com factores mensuráveis a monitorizar. 

A solução foi aceite pelos participantes na segunda sessão de trabalho. 

Quinta fase: Seleccionar lógica dos cenários 

Nesta fase de aplicação da abordagem por Cenários, para as questões um e três, os grupos 

de factores criados para identificação das forças matrizes foram os apresentados nas 

tabelas 4, 5 e 6 :  
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Competitividade do modelo de desenvolvimento 

de software 

Patenteamento de software 

Custo total de posse 

Oferta de produtos/serviços 

Eficiência 

Factores sociais – colaboração 

Interoperabilidade do sistema 

Tabela 4 – Grupo da Competitividade do modelo de desenvolvimento de software 

No grupo anteriormente apresentado na tabela 4, o factor “Competitividade do modelo de 

desenvolvimento de software” é a causa do valor dos restantes factores apresentados na 

mesma tabela.  

Fiscalização 

Tabela 5 – Grupo de Fiscalidade 

Integração de software 

Factores sociais – sentido de insegurança 

Necessidade de independência de fornecedor 

Tabela 6: Grupo de Interoperabilidade dos dados e dos sistemas 

No grupo anteriormente apresentado na tabela 6, o factor “Integração de software” 

depende do valor apresentado pelos restantes factores apresentados. 

Nestes grupos, os factores que devem ser continuamente monitorizados são os factores 

sociais – sentido de insegurança e a necessidade de independência de fornecedor. Tal 

acontece porque estes factores podem “forçar” a interoperabilidade dos dados e dos 

sistemas e a são indicadores da futura competitividade do modelo de desenvolvimento de 
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Software Aberto. Um pressuposto deste trabalho é a legalidade. Assim sendo, depois de 

colocarmos as forças motrizes nas arestas dos volumes, trabalharemos apenas no plano do 

volume referente à fiscalização total. 

Sendo as arestas do volumes as três forças motrizes: “Competitividade do Modelo de 

desenvolvimento de Software Aberto”, “Interoperabilidade dos dados” e “Fiscalização”, os 

valores extremos de cada uma dessas forças serão, respectivamente, o modelo de 

desenvolvimento de Software aberto é líder de inovação em todos os mercados ou limita-

se a seguir a liderança do modelo de desenvolvimento de Software privado e fechado, a 

interoperabilidade dos dados é transparente e garantida ou limitada e ineficiente e a 

legalidade de software é total ou vive-se na ilegalidade generalizada – figura 26. 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Esqueleto dos cenários a definir para a análise de robustez 

Uma vez que a FEUP assumiu que só lhe interessa o plano em que existe fiscalização total, 

o plano positivo de fiscalidade é suficiente à análise de robustez da questão, conforme 

representado na figura 27. 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Plano competitividade/integração considerando uma situação de fiscalidade legal 

O número limite de eixos que podiam ser considerados é três pois um número maior 

aumentaria muito a complexidade do problema. 
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É aconselhável atribuir um nome muito simples a cada cenário anteriormente definido. Os 

nomes atribuídos aos cenários foram, conforme apresentado na figura 28: Terra de 

gigantes, Software Aberto derrota Golias, Software Aberto ausente e Software Aberto 

isolado em ilhas. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 28 – Esqueleto dos Cenários para 2010 

Sexta fase - Enriquecer os cenários 

Software Aberto derrota Golias 

Este cenário é o melhor para o modelo de desenvolvimento do Software Aberto.  

Neste cenário, normas como o XML são altamente efectivos e supremos. Neste cenário, a 

escolha de uma solução deixou de considerar a interoperabilidade dos dados entre 

software como factor de decisão pois este factor passou a ser considerado algo que é 

garantido. Assim sendo, como já seria de esperar, a escolha de uma solução é feita única e 

exclusivamente com base na competitividade do software. As soluções desenvolvidas por 

proprietários exploram nichos muito especializados com poucos utilizadores. O mercado 

caracteriza-se por um conjunto grande de pequenas empresas. Acabou-se o tempo das 

empresas produtoras de software com representantes em todo o mundo – dos 

dinossauros. 

Foi possível evoluir para este cenário porque entretanto: 

• houve um problema de segurança digital tão sério no mundo ocidental que a questão 

da segurança deixou de ser vista da forma reactiva, como é actualmente, e passou a ser 

pensada de forma pró-activa. Para se tentar evitar a repetição desse episódio grave de 

segurança digital houve regulamentação e foi exigido aos produtores de software que 

Software Aberto derrota Golias 

Software Aberto isolado em

ilhas 

Terra de

gigantes 

Software 

Aberto 

ausente 
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passassem a utilizar, na Internet, normas, ou seja, que permitissem interoperabilidade 

de dados. Exemplos dessas normas seriam remendos [patchs] normalizados de 

software e configurações normalizada de software. (Kock,  2003). 

• as maiores empresas (principalmente as europeias e asiáticas), fartas dos custos que 

suportam para integrar os pacotes de software [packages] que possuem, decidiram 

congelar os gastos em software até os vendedores entrarem em acordo relativamente a 

um conjunto normalizado de tecnologias realmente abertas e livres.  

e 

• o modelo de desenvolvimento de Software Aberto demonstrou ser competitivo. Este 

modelo de desenvolvimento de software tem sido capaz de se manter líder de inovação 

acompanhando e/ou liderando os ciclos de desenvolvimento de software. Causas para 

esta liderança do modelo de Software Aberto são por exemplo, o sucesso da 

organização do trabalho e o facto de ter a contribuição dos melhores recursos 

humanos. Neste cenário o software produzido pelo modelo de desenvolvimento de 

Software Aberto resulta competitivo em termos de Custos Totais de Posse, de 

eficiência, etc.  

Terra de gigantes 

Neste cenário, embora o modelo de desenvolvimento de Software Aberto demonstre ser 

competitivo, o Software Aberto não se encontra amplamente difundido. A grande maioria 

dos sistemas instalados no mundo é proprietário e fechado. Assim sendo, este cenário 

consiste um pouco na perpetuação da situação em nos encontramos actualmente. O 

Software Aberto concentra-se nalgumas áreas e vai fazer diminuir o Custo Total de Posse 

de qualquer das aplicações (quer seja aberta quer seja fechada) existentes nessas áreas. Os 

consumidores de software tornaram-se prisioneiros das grandes empresas produtoras de 

software – dos dinossauros. 

Foi possível evoluir para este cenário porque entretanto: 

• tem existido uma aceitação lenta do Software Aberto no mercado. As organizações têm 

considerado que o modelo de desenvolvimento de Software Aberto (embora se tenha 

tornado competitivo), é um modelo arriscado, por exemplo, em termos de 

continuidade das soluções apresentadas. 

e 
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• não houve nenhuma vontade “generalizada” de obrigar a indústria de software a 

garantir melhores condições de venda. 

Software Aberto isolado em ilhas 

Neste cenário, o modelo de desenvolvimento de Software Aberto não é competitivo e a 

integração entre as aplicações de diferentes produtores é eficiente e transparente. Neste 

cenário os consumidores de software não se encontram reféns de uma qualquer empresa 

produtora de software mas, uma vez que o modelo de desenvolvimento de software 

fechado proprietário é mais competitivo, as organizações preferem (pela lei do mercado) o 

software fechado proprietário. No entanto, existem situações não exigentes em termos de 

competitividade que neste cenário podem ainda aconselhar Software Aberto porque não 

existe o risco de “viver sozinho”, ou seja, sem possibilidade de interagir com outros 

pacotes de software [packages].  

Foi possível evoluir para este cenário porque entretanto: 

• tem existido uma aceitação lenta do Software Aberto no mercado. As organizações 

têm considerado que o modelo de desenvolvimento de Software Aberto (embora se 

tenha tornado competitivo), é um modelo arriscado, por exemplo, em termos de 

continuidade das soluções apresentadas. 

e 

• não existiu nenhuma vontade «generalizada» de obrigar a indústria de software a 

garantir melhores condições de venda. 

Software Aberto inexistente 

Neste cenário, o modelo de desenvolvimento de Software Aberto é uma recordação. O 

modelo de Software Aberto demonstrou não ser competitivo e além disso não existe uma 

integração globalizada eficiente e transparente. 

Foi possível evoluir para este cenário porque entretanto: 

• as pessoas que colaboravam no desenvolvimento de Software Aberto deixaram de 

colaborar nos projecto de desenvolvimento porque deixaram de sentir que recebiam 

informação útil à sua própria aprendizagem, porque achavam que os projectos eram 

utilizados para os seus responsáveis se promoverem, ou por outro qualquer motivo. 

e 
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• não houve nenhuma vontade “generalizada” para obrigar a indústria de software a 

garantir melhores condições de venda. 

Em seguida é apresentada a avaliação da decisão de apoiar activamente a utilização de 

Software Aberto na infra-estrutura e nas actividades de ensino, de investigação, de 

administração e gestão da FEUP em cada um dos quatro cenários desenhados (ver figura 

29). 

As forças motrizes encontradas para a primeira e para a terceira questão definidas na 

primeira fase da abordagem baseada de Cenários foram coincidentes, por isso, a conclusão 

parece ser semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Avaliação da robustez de uma política de Software Aberto  

Porque se consideram as questões um e três como possuindo um desempenho aceitável se 

a competitividade do modelo de desenvolvimento de Software Aberto é baixo e a 

integração de aplicações eficiente? Tal acontece porque uma aplicação de código aberto, 

mesmo não sendo competitiva, pode, por vezes, ser aceitável para suportar uma actividade 

não estratégica desde que num ambiente de integração de aplicações, assim sendo, a 

aplicação não «viverá sozinha». 

A resposta às questões um e três deverão, então, ser, em termos de robustez, SIM. Isto 

porque é uma resposta que apenas possui um comportamento muito mau num dos 

cenários (Software Aberto inexistente). Assim sendo, uma política de incentivo de 

Software Aberto não se comporta nos cenários traçados como uma decisão de risco. 

Só para relembrar, as questões um e três são: 
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Questão um – A direcção da FEUP deve dar preferência à adopção e/ou 

desenvolvimento de Software Aberto para a implementação e manutenção da sua infra-

estrutura informática? 

Questão três – A direcção deve promover activamente e dar preferência à adopção de 

aplicações de utilização individual e sistemas de informação baseados em Software Aberto 

na gestão e administração da instituição? 

Relativamente à segunda questão, colocada na primeira fase da abordagem baseada em 

Cenários foram referidos nas sessões de trabalho internas e externas à FEUP, tal como 

anteriormente referido, dois factores que não foram ponderados relativamente às questões 

um e três. Esses dois factores são: «a procura no mercado de trabalho» e a 

«experimentação». Estes dois factores são dois aspectos considerados na definição de 

políticas de S&TI pelo Serviço de Informática. A FEUP possui políticas abrangentes e uma 

política de licenciamento do software utilizado/desenvolvido deve estar alinhada com 

essas políticas mais abrangentes. Nos extremos, a política de formação terá como objectivo 

conferir um ensino muito específico criado e gerido pelas empresas produtoras de 

software mas que, à partida garante uma saída profissional aos alunos finalistas, ou um 

conhecimento duradouro e com um certo grau de generalidade.  

Suponhamos que a política de ensino da FEUP consiste no segundo extremo, conferir aos 

alunos um conhecimento duradouro e com um certo grau de generalidade como defendem 

alguns autores que deve ser (por exemplo, Coutinho et al. (1999)), nesse caso, como se 

comportaria a questão dois nos cenários atrás definidos? O comportamento da questão 

dois seria muito semelhante ao comportamento das questões um e três. A questão dois 

teria, no entanto, um melhor desempenho do que as questões um e três no cenário 

“Software Aberto isolado em ilhas”. A questão dois só teria um desempenho inaceitável no 

caso de: 

• a competitividade do modelo de desenvolvimento de Software Aberto for baixo e a 

integração das aplicações for ineficiente; 

• a competitividade do software a adquirir for importante e a integração de aplicações 

for ineficiente. 

A resposta à questão dois deverá, então, ser, em termos de robustez, SIM.  

Só para relembrar, a questão dois é a seguinte: 
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Questão dois – A direcção da FEUP deve promover activamente e dar preferência à 

adopção de aplicações e infra-estruturas de código aberto no apoio às actividades de 

ensino e investigação? 

Software Aberto enquanto objecto de estudo 

O software Aberto, pelas suas propriedades, é sempre um bom «utensílio» para 

aprendizagem e troca de experiências num trabalho colaborativo de desenvolvimento de 

software e esse aspecto tem sido incentivado no meio académico, por exemplo, no tratado 

de Bolonha.  

Assim sendo, enquanto que a utilização de aplicações de código aberto pode vir a não ter 

bom desempenho (principalmente no caso de se verificar o cenário Software Aberto 

ausente), como utensílio de aprendizagem e troca de experiências num trabalho 

colaborativo terá sempre bom desempenho. 

Oitava fase – Selecção de sinais indicadores 

Por último, é necessário escolher sinais do ambiente para serem monitorizados 

continuamente a fim de que seja percebida, o mais rapidamente possível, a real evolução 

do ambiente. Os sinais indicadores escolhidos na sessão de trabalho número dois foram: a 

participação nos grupos de desenvolvimento de Software Aberto e a Competitividade do 

Modelo de Desenvolvimento de Software Aberto. 
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8. Conclusões e trabalho futuro  

O objectivo principal do presente trabalho foi criar uma ferramenta de gestão que 

auxiliasse uma escola pública de engenharia a elaborar uma estratégia, uma política ou 

um projecto num ambiente incerto. Essa ferramenta fundamenta-se numa abordagem 

baseada em cenários e foi utilizada numa faculdade de engenharia pública (na FEUP) 

para testar uma política de gestão de S&TI, mais precisamente, uma política de de 

incentivo à utilização e desenvolvimento de Software Aberto. 

O trabalho realizado possuiu duas vertentes distintas: o processo de definição de uma 

estratégia de Sistemas e Tecnologias de Informação e a problemática do Software 

Aberto. 

O trabalho recorreu em três fases distintas. A primeira fase do trabalho foi de pesquisa 

intensa de informação essencialmente de: 

a) abordagens de definição e de  implementação de  uma estratégia de S&TI, 

b) utilização de Software Aberto, principalmente na Europa, e, finalmente 

c) caracterização e metodologia de utilização de uma abordagem baseada em 

Cenários. 

A segunda fase do trabalho foi mais prática e menos intensa em termos de pesquisa de 

informação. Nesta fase foi criada a ferramenta de gestão, fundamentada na abordagem 

baseada em Cenários, para auxílio de uma escola pública de engenharia na definição de 

uma estratégia, de uma política, ou de um projecto. Posteriormente essa ferramenta foi 

utilizada na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para conversar 

estrategicamente sobre uma política de licenciamento do software utilizado e 

desenvolvido na FEUP. Assim sendo, nesta fase de realização do trabalho: 
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1. foi criado a ferramenta web anteriormente referida; 

2. foram realizadas duas sessões de trabalho presenciais na FEUP para execução 

das fases de implementação da abordagem baseada em Cenários; 

3. entre a primeira e a segunda sessões de trabalho foi pedida a colaboração de 

pessoas ou grupos de pessoas externas à FEUP. Com cada uma dessas pessoas 

ou grupos de pessoas foram realizadas sessões de trabalho semelhantes à 

primeira sessão de trabalho realizada na FEUP; 

4. entre a primeira e a segunda sessões de trabalho foi pesquisada informação em 

publicações para enriquecer os esqueletos dos cenários previamente definidos. 

A terceira fase do trabalho consistiu na escrita desta tese. 

8.1. Conclusões 

A abordagem baseada em Cenários não é difícil de aplicar mas é exigente em termos de 

recursos. Isso acontece porque: 

• é necessário procurar fontes de surpresa para podermos ver as coisas de forma 

diferente. Estas fontes de surpresa demoram tempo a encontrar e a explorar.  

• As sessões de trabalho são demoradas porque são exercícios de brainstorming 

complexos. Este facto pode não permitir a presença de certas pessoas. 

Os principais problemas identificados no decorrer do presente trabalho foram: 

• As fontes de surpresa demoram tempo a encontrar e a explorar. 

• A exigência em termos de recursos, como já foi referido acima. 

• Quando nas sessões de trabalho participam pessoas de áreas de conhecimento e 

profissionais muito distintas pode existir a dificuldade de aceitar 

unanimemente uma terminologia. Assim sendo, torna-se, por vezes, necessário 

definir um glossário de termos comuns para realização da conversação 

estratégica. 

Assim, as conclusões a retirar deste trabalho  são: 

1. Actualmente não existe, em muitas Escolas de Engenharia, uma política 

de licenciamento de software adquirido e desenvolvido. Fica ao critério 

de quem adquire o software (gestor de serviço de informática e 

docentes) o tipo de licença que é adquirido.  
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2. A política de utilização e desenvolvimento de Software Aberto para uma 

Escola Superior de Engenharia pública demonstrou ser robusta para o 

software que não necessite de ser competitivo. O que fazer 

relativamente a esse resultado? Deve a FEUP deixar de utilizar todo o 

software fechado proprietário que é utilizado e passar a utilizar 

software aberto? Claro que não. No entanto o incentivo à utilização e ao 

desenvolvimento de Software Aberto não comporta riscos desmedidos.  

3. Os sinais indicadores identificados na fase oito da abordagem baseada 

em Cenários devem ser continuamente monitorizados porque são os 

melhores indicativos de qual ou quais os cenários mais próximos da 

realidade futura. 

Este trabalho foi importante para ensaiar um mecanismo de percepção do meio 

envolvente da FEUP e para a FEUP. 

8.2. Trabalho futuro 

Trabalho a realizar posteriormente passaria essencialmente por tornar a conversação 

estratégica sobre S&TI uma realidade na FEUP. Actualmente não é comum ver nas 

escolas superiores públicas portuguesas instrumentos de gestão estratégica usados de 

uma forma sistemática. A introdução destes instrumentos é uma matéria complexa pois 

envolve a consideração de aspectos funcionais, políticos e culturais da organização. Em 

particular, numa escola pública de engenharia como a FEUP, a estratégia de S&TI é 

algo de crítico para a sua competitividade e deverá ser encarado com a devida 

importância. 

Em termos de operacionalização da abordagem por cenários será necessário: 

a) aumentar as fontes de surpresa em termos de número e de capacidade de 

surpreender e 

b) tornar a conversação estratégica uma realidade no Serviço de Informática da 

FEUP. 

Para aumentar as fontes de surpresa, em termos de número e de capacidade de 

surpreender, é necessário estar atento ao ambiente interno e externo da organização, 

na tentativa de identificar “novidades”. Mas tal só acontece se existir uma activa e 

contínua procura de informação por parte dos membros da organização. Uma vez 

recolhida informação junto das “fontes de surpresa” (internas e externas à 

organização), esta deve ser devidamente armazenada de forma a poder ser 
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posteriormente debatida e utilizada nas conversações estratégicas realizadas na 

organização. A principal funcionalidade da ferramenta web criada no âmbito do 

presente trabalho é armazenar/disponibilizar essa informação. 

Para tornar a conversação estratégica uma realidade no Serviço de Informática da 

FEUP é necessário estender a experiência realizada no âmbito deste trabalho a todo o 

trabalho realizado pelo Serviço de Informática. As tarefas institucionais que devem ser 

desempenhadas na FEUP para a realização dessa conversação estratégica são: 

• Organizar o processo de discussão institucional, através de encontros, sessões 

de trabalho, documentação, etc. 

• Institucionalizar os Cenários nas regras de decisão de um processo formal.
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ANEXOS 



 

Anexo A 

Recurso Descrição 
FEUP Apresentação da FEUP, história, organização, apontadores
Notícias Notícias gerais e específicas 
Legislação Leis, regulamentos, estatutos, actas 

Cursos 
Planos de estudo Descrição dos programas 
Descrição Informação oficial sobre os cursos 
Páginas Web Suporte a recursos específicos na web 
Serviço docente Atribuição do serviço docente 
Horários Horários dos professores, turmas e salas 
Turmas práticas Inscrições nas turmas práticas 
Acreditação Relatórios de acreditação e de avaliação externa 
Inquéritos pedagógicos Resultados dos inquéritos pedagógicos 
Formação contínua Descrição dos programas 

Estudantes 
Página oficial Dados pessoais 
Ficha do aluno Registo das classificações 
Página pessoal Suporte para páginas específicas 
Certificados Pedidos em linha [on- line] de certidões  
Estatísticas Estatísticas dos resultados académicos 
Quotas de impressão Contabilização da utilização dos serviços de impressão 
Propinas Pagamentos por ATM e relatórios 

Pessoal 
Página oficial Dados pessoais 
Página pessoal Suporte para páginas específicas 

I&D 
Projectos Descrição, participantes, resultados 
Artigos científicos Bibliografia, sumários [abstracts] 

Outros 
Plantas dos edifícios Plantas dos edifícios e pisos 
Salas Descrição das características das salas 



 

Recursos computacionais Disponibilidade de hardware e de software, manutenção 
Reserva de recursos Reserva de salas, equipamentos, etc. 
Trouble Tickets Gestão de serviços de apoio aos utilizadores 
Mail dinâmico Listas de distribuição dinâmicas 
Foros Áreas de debate 
Pesquisa Pesquisa geral nos dados estruturados 

 



 

Anexo B 

Serviços a aplicações do Serviço de Informática 

 FEUP Escola de Engenharia do 
MIT 

Serviços académicos [em 
linha] Sim Sim 

Aplicação constituída por 
múltiplos módulos que 
suporta a organização na 
gestão do seu negócio 

Não Sim 

Serviços administrativos [em 
linha] Sim Sim 

Ferramentas de 
comunicação em grupo [em 
linha] 

• Sistema de gestão de 
listas dinâmicas de 
correio electrónico [e-
mail] 

• Foro de discussão web  
• Sistema distribuído de 

news com grupos 
privados 

• Sistema de gestão de 
listas dinâmicas de 
correio electrónico [e-
mail] 

• Foro de discussão web  
 

Correio electrónico 

• Webmail 

• Com suporte ao 

protocolo IMAP  

• Criação de nomes 

alternativos (aliases) 

• Possui acesso seguro 

(via https) 

• Webmail 

• Com suporte ao 

protocolo IMAP  

• Existência de nomes 
alternativos não é 
verificável 

• Possui acesso seguro 
(via https) 

Ajuda ao utilizador 
[Helpdesk] 

• Sim, pessoalmente, por 
telefone, por correio 
electrónico ou utilizado 
uma aplicação web 
(Trouble Tickets) 

• Sim, pessoalmente, por 
telefone ou por correio 
electrónico. 

Formação TIC a pessoal da 
Instituição 

Sim Sim 

Tecnologias do Sistema de Informação 

Clusters Windows, UNIX/Linux 
Windows, Linux/UNIX, 
Macintosh 



 

Repositório de software 
Sim (Windows e 
Linux/UNIX) 

Sim (Windows, 
Linux/UNIX, Macintosh) 

DHCP, Wireless LAN Sim  Sim  
Rede virtual de ISPs Não Sim 
Largura de banda interna 100 Mbps média 100 Mbps média  

Disponibilização e 
manutenção de estação de 
trabalho pessoal do 
utilizador  

Não Sim 

 



 

Anexo C 

Acrónimo Significado 
  
ANSOL Associação Nacional para o Software Livre 
CICA Centro de Informática Correia Araújo (Serviço de Informática da FEUP) 
DHCP  
EMRI  
ERP Enterprise Resource Planning 
FEUP Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
FEUPnet Rede local académica de comunicação de dados da FEUP  
FSF Free Software Foundation 

GPL General Public License 

IGAC Inspecção Geral de Actividades Culturais 

IDA Interchange of Data between Administrations 

IS&T Information Services & Technology – Serviço de Informática do MIT 
ISP Internet Service Provider (Fornecedor de acesso à Internet) 

ITC Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação da 
Universidade de Virginia 

JISC Joint Information Systems Commitee 

MIT Massachusetts Institute of Technology 
MITnet Rede local de comunicação de dados do MIT 
PSI Planeamento de Sistemas de Informção 
OSI Open Source Initiative 
RCCN Rede da Comunidade Científica Nacional 
RDIS Rede Digital com Integração de Serviços 

SA Software Aberto 

S&TI Sistemas e Tecnologias de Informação 

SiFEUP Aplicação integrada produzida pela FEUP e utilizadora actualmente por 
outras escolas da Universidade do Porto  

SSM Soft Systems Methodology 

OIT Escritório de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade 
de Virginia 

TI Tecnologias de Informação 
TIC Tecnologias de Informação e de Comunicação 



 

TCO 
Total Cost of Ownership (Custo Total de Propriedade) = Custos com 
Outsourcing + Custos com Hardware + Custos de Software + Custos com 
formação + Custos com indisponibilidade do sistema + Custos com técnicos

TIA Trend Impact Analysis 
UCIT Comité de Tecnologias de Informação da Universidade 
UE União Europeia 

UMIC Unidade de Missão Inovação e Conhecimento  
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