
Resumo  

Actualmente, por forma a manter a vantagem competitiva, a quota de mercado ou evitar a 

obsolescência dos produtos, as empresas têm necessidade de se manter a par dos avanços 

tecnológicos. As empresas estão preocupadas com a utilização eficiente e adequada da tecnologia e 

tentam avaliar de modo sistemático a sua utilização de forma a adoptar as estratégias tecnológicas 

mais apropriadas.  

Neste contexto, estudaram-se diversas abordagens e metodologias de auditorias tecnológicas que 

permitem às empresas identificar os pontos fortes e fracos do seu sistema de gestão e estratégia 

tecnológica. A análise e tratamento da informação das auditorias tecnológicas, o processo de 

benchmarking e o estabelecimento de níveis de desempenho tornam as auditorias tecnológicas numa 

ferramenta de grande importância na determinação do processo de aquisição de novas tecnologias.  

A utilização da auditoria tecnológica por parte das Infraestruturas Tecnológicas representa uma 

ferramenta importante na sensibilização, diagnóstico e acompanhamento das empresas face às suas 

necessidades e oportunidades de desenvolvimento tecnológico.  

Foi concebido um sistema de informação que promove a aquisição, recolha, tratamento e 

sistematização da informação relativa às auditorias tecnológicas, utilizando tecnologias de informação 

e comunicação com base na Internet. Este sistema de informação permite realizar o processo de 

benchmarking sobre informação armazenada, possibilitando o desenvolvimento de estudos que 

comparem o desempenho com a concorrência e com as melhores práticas, facilita a tomada de 

decisões e é muito útil para responsáveis das Infraestruturas Tecnológicas e das empresas.  

Abstract  

Currently, in order to maintain a competitive advantage, the market share or to prevent their products 

becoming obsolete, companies must closely follow and maintain technological advances. Companies, 

worried about the efficient and adequate use of current technology, attempt to assess, systematically, 

their functions so as to determine the most appropriate technological strategies possible.  

For the above reasons, various approaches and methodologies of technological audits have been 

studied that permit companies to identify the strengths and weaknesses of their management systems 

and technological strategies. The analysis and handling of this information from such technological 

audits, a the process known as benchmarking, and the establishment of performance levels have 

made technological audits an important tool in the determination of the process of new technologies 

acquisition.  



The use of the technological audit for Technological Infrastructures represent an important tool in the 

sensitisation, diagnosis and accompaniment of the companies when faced with needs and 

opportunities for technological development.  

An information system was conceived to aid the acquisition, collection, handling and systematisation 

of the information relative to technological audits, using information technology and communication 

based on the Internet. This information system, which allows the process of benchmarking on stored 

information to be carried out, has enabled the development studies that compare the performance with 

the competition and with the best practices, thereby facilitating decision making and being very useful 

for those who are responsible for Technological Infrastructures and for the companies.  


