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1. INTRODUÇÃO/CONTEXTO 
 
O INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 
 
2. OBJECTIVOS DA MISSÃO 
 

Tomar contacto com a metodologia utilizada na implementação de dois programas de 
IDT e conhecer os projectos dos grupos de investigação que participam nos dois 
programas em epígrafe. 
 
Consolidar a participação do INEGI e de Portugal em programas de IDT no âmbito da 
NATO e da ESA 
 
Estabelecimento de relações privilegiadas com: 

- NASA – National Administration for Space and Aeronautics 
- SAIC – Scietific Applied and International Corporation 
- Itb, Inc – International Trade Bridge 

 
 
3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

3.1.ENCONTRO DO GRUPO PEWG – ANNAPOLIS, 31/1 A 2/2 
 

3.2.ENCONTRO DO GRUPO WSP2CWG – NASA, FLÓRIDA, 8 A 10/2/2000 
 

3.3.REUNIÃO DE TRABALHO NA NASA  
 

3.4.REUNIÃO DE TRABALHO COM A SAIC 
 

A SAIC é a segunda maior entidade nos EUA na sua área de intervenção que é a 
investigação, a consultadoria técnica, a formação, a assistência técnica. Com os 
seus milhares de técnicos e cientistas a trabalhar em quase todas as áreas de 
conhecimento, a SAIC poderá representar para o INEGI um parceiro muito 
importante quando se pretende intervir em grandes projectos nacionais e 
internacionais. A reunião contou com altos responsáveis da SAIC, com 



representante da Itb e no ICEP e ficou decidido que a SAIC iria estar associada 
com o INEGI, directamente ou através da Itb, em próximos projectos em áreas a 
serem definidas. Foram abordados vários projectos/actividades entre os quais o do 
novo aeroporto da Ota, do TGV, do Metro do Porto, das infraestruturas ligadas ao 
Ambiente e a gestão de instalações hospitalares. Outras oportunidades de trabalho 
foram analisadas e estão relacionadas com participações em projectos de 
consultadoria e assistência técnica em outros países, nomeadamente nos PALOP e 
no Brasil. 

Ficou claro que existe muito interesse e motivação por parte de todas as entidades 
envolvidas (SAIC, Itb e INEGI) em avançar com parcerias em grandes projectos. 
Será feito e assinado um acordo e remeteu-se para a participação em acções 
concretas o arranque desta parceria. 

 
 

3.5.REUNIÃO DE TRABALHO COM A ITB 
 

3.6.REUNIÃO DE TRABALHO NA DELEGAÇÃO DO ICEP EM WASHINGTON 
 

Esta reunião decorreu nos escritórios do ICEP em Washington no dia 3/2/2000 e 
contou com a participação por parte do ICEP do Delegado Drº Miguel Garcia e do 
Drº Homem de Melo e por parte da Itb do Drº Bob Bondaruk. O ICEP tem tido 
um papel importante neste projecto de aproximação entre Portugal e os EUA. Foi 
através do ICEP se iniciaram os primeiros contactos entre a Itb e o INEGI e foi 
com o apoio do ICEP que se organizaram para técnicos americanos reuniões e 
visitas a instituições portuguesas em Junho de 1999. 

A reunião teve como objectivos (a) informar sobre a evolução dos 
acontecimentos; (b) preparar a instalação da empresa Itb em Portugal; (c) analisar 
o apoio a dar ao INEGI na reunião que estava marcada com SAIC para o dia 
seguinte, nomeadamente introduzindo a componente institucional nacional com 
informações sobre a estratégia das relações internacionais a nível do governo 
Português. O INEGI recebeu com muito agrado a confirmação da continuidade do 
apoio a ser dado pelo ICEP em todas as actividades que se vão desenvolver no 
futuro. Foi também decidido que o Drº Homem de Melo iria estar presente na 
reunião com a SAIC. 

 
3.7.REUNIÃO DE TRABALHO COM O REPRESENTANTE DOS EUA NO 

“EXPLORATORY GROUP” NO ÂMBITO DO PAINEL AVT DA NATO 
 

4. ACÇÕES A DESENVOLVER  
 
4.1. Realização de Conferências Internacionais 

O INEGI em parceria com outras instituições portuguesas, de outros países da 
Europa e dos EUA está a organizar um ciclo de conferência a decorrer entre 
Outubro de 2000 até ao fim do ano de 2001.  



A primeira conferência será realizada em Lisboa e contará com individualidades 
em representação ao mais alto nível de instituições de Comunidade Europeia, de 
Portugal, de outros países da Europa e dos EUA ligadas aos Governos, à IDT e ao 
meio empresarial especialmente relacionado com os sectores da Defesa, do 
Ambiente e dos Transportes. A componente de IDT contará também com uma 
participação da NATO, da ESA e do CERN.  

Outras três conferências irão decorrer durante o ano de 2001, previsivelmente em 
Março, Junho e Novembro, e serão realizadas na Alemanha, na Itália e na 
Finlândia. A participação dos EUA é decisiva para o sucesso desta acção e como 
tal já temos garantido a intervenção directa de personalidades ligadas à 
Administração Norte-Americana, à NASA, às Forças Armadas e à Defesa 
(Pentágono). Teremos assim um ciclo de conferências verdadeiramente 
internacional e com a participação de instituições de alto nível. 

 

 

4.2.Realização de reuniões e workshops com centros de IDT e empresas em Portugal 

 

Esta actividade tem como principal objectivo a sensibilização dos Centros de IDT 
e das empresas portuguesas para a participação em projectos de investigação com 
os EUA. O potencial de cooperação científica e tecnológica associado a esta 
actividade do INEGI é de tal forma elevado que se torna necessário organizar a 
capacidade científica nacional para dar resposta às oportunidades de projectos que 
se prevêem que venham a acontecer brevemente. Para as empresas existe um 
interesse adicional que consiste na transferência de novas tecnologias que foram 
desenvolvidas em projectos de IDT já terminados. 

Estão previstos dois workshops em Maio de 2000 envolvendo os principais 
Centros de IDT nacionais e empresas. A apresentação de metodologias, de 
projectos e de tecnologias associadas à IDT constituirão os temas principais 
destes encontros. Estes workshops serão animados por técnicos americanos e 
técnicos portugueses do INEGI.  

Haverá pois durante todo o ano de 2000 um contacto constante com os Centros de 
IDT nacionais e empresas. 

 

4.3.Animação da participação portuguesa nos projectos de IDT no âmbito da NATO 

 

Dos contactos estabelecidos durante esta missão, o INEGI conseguiu que Portugal 
fosse convidado pelos EUA a participar num grupo de investigação no âmbito da 
NATO formando, juntamente com o Canadá, o Reino Unido e a Alemanha, um 
“Exploratory Group” dentro do painel AVT.  Temos previsto para o ano de 2000 
uma participação activa neste grupo, nomeadamente com intervenções nas 
reuniões que vão decorrer na Alemanha. 



4.4.Continuação dos contactos directos com grupos de investigação integrados nestes 
dois programas 

 
O sucesso da cooperação com os EUA através destes dois programas de IDT 
passa pela continuação e solidificação dos contactos já realizados. É necessário 
conhecer os novos projectos que se vão iniciar nos EUA no sentido de podermos 
integrar equipas nacionais. É necessário manter e ampliar os conhecimentos 
pessoais no sentido de melhorar a participação dos EUA nas iniciativas previstas 
para Portugal e para a Europa. Assim faz parte do nosso plano de actividades a 
participação do INEGI em algumas reuniões científicas que vão decorrer nos 
EUA durante o ano de 2000. 
 

4.5.Constituição de uma empresa em Portugal associando a Itb,Inc, o INEGI  
 

No sentido de dar continuidade às acções agora iniciadas, de apoiar o tecido 
industrial português, de explorar os resultados da Investigação que se faz em 
Portugal, de trasnferir tecnologias de ponta que se desenvolvem nos EUA, será 
constituída uma empresa em Portugal que integrará parceiros norte-americanos, 
nomeadamente a Itb e contará com o apoio do INEGI. 
 
 

Porto/INEGI, Fevereiro 2000. 


