
 

 

 

UNIVERSIDADE ABERTA 
 

MESTRADO EM GESTÃO DE PROJECTOS 
 

 

 

DISSERTAÇÃO 
para a obtenção do grau de Mestre em 

Gestão de Projectos 
 

 

 

 

A GESTÃO DE PROJECTOS DE I&D, 

O CASO DO PROJECTO DE UM SISTEMA C3I, 

NO ÂMBITO DOS PROJECTOS DE I&D 

DA DEFESA NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

JOSÉ ANTÓNIO HENRIQUES DINIS 
Licenciado em Ciências Militares e Engenharia Electrotécnica 

 

 

 

 

Lisboa, 1997 



 

 

 

UNIVERSIDADE ABERTA 
 

MESTRADO EM GESTÃO DE PROJECTOS 
 

 

 

DISSERTAÇÃO 
para a obtenção do grau de Mestre em 

Gestão de Projectos 
 

 

 

 

A GESTÃO DE PROJECTOS DE I&D, 

O CASO DO PROJECTO DE UM SISTEMA C3I, 

NO ÂMBITO DOS PROJECTOS DE I&D 

DA DEFESA NACIONAL 
 

 

ORIENTADORES: 

Professor Doutor Amílcar dos Santos Gonçalves 

General João Manuel Soares de Almeida Viana 

 

 

JOSÉ ANTÓNIO HENRIQUES DINIS 
Licenciado em Ciências Militares e Engenharia Electrotécnica 

 

 

 

Lisboa, 1997 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Isabel, à Marta e ao Nuno 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Na impossibilidade de referir todos quantos de forma desinteressada, me prestaram 
algum do seu esforço, para que fosse possível a elaboração deste trabalho, apresento de 
forma impessoal o meu apreço e devido reconhecimento a todos que, de uma forma ou de 
outra contribuíram com o seu saber, dedicação, informação, trabalho e conforto. No 
entanto, cabe-me destacar dessa lista, as pessoas que em determinados momentos me 
ajudaram a analisar e a ultrapassar alguns “factores críticos de sucesso” deste trabalho. 

Os meus melhores agradecimentos ao Senhor Brigadeiro Geraldes, que na qualidade 
de Director dos Serviços de Transmissões, logo no início me deu o seu apoio para a 
abordagem do tema aqui tratado. 

Ao Senhor Engº Sales Golias (Oficial de Transmissões, na Reforma), Administrador 
da empresa EID, pelo incentivo e pela disponibilidade colocada, em termos pessoais e 
empresariais, para o trabalho realizado, o meu muito obrigado. 

Ao Senhor Engº Silva Taia, da empresa EID, pela cedência pronta e oportuna de 
documentação sobre o Programa REDEX, e outros contributos para algumas das reflexões 
aqui expressas, o meu reconhecimento. 

Ao Senhor Engº Rodrigues de Sousa, Administrador da empresa Edisoft, pelas fontes 
de informação que prontamente me disponibilizou, e, pelas diversas trocas de opinião que 
mantivemos o que muito me sensibilizou desde o início deste trabalho e me abriu novos 
horizontes, fico-lhe muito agradecido. 

Ao Senhor Engº Rodrigo Leitão (Oficial de Transmissões, na Reforma), devo a minha 
participação em alguns dos Projectos de I&D da Arma de Transmissões, primeiro com o 
trabalho final de Curso da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica, elaborado no 
âmbito do “Projecto do E/R PRC-425”, na ex-Centrel, e, depois no desenvolvimento do 
“Projecto das Cabinas de Transmissões”, no DGMT, o meu grande apreço pela sua 
disponibilidade sempre manifestada, e, pelas linhas de orientação que foram de um 
grande mestre e me facilitaram na elaboração deste modesto trabalho, o meu reconhecido 
e sentido agradecimento. 

Ao Senhor TCorTm (Engº) Martins Alves e ao Senhor TCorFA (Engº) Prates, ambos 
da DGAED do MDN, pela forma sempre pronta de colaboração, pelas fontes de 
informação cedidas e pelos conselhos úteis, retribuo com um muito obrigado. 

Ao Senhor Almirante Cruz Júnior, que, ainda na qualidade de Presidente do 
Conselho de Ciência e Tecnologia da Defesa me “abriu a porta”, e, quis compartilhar 
comigo alguns momentos de reflexão sobre a I&D da Defesa, o que muito lhe agradeço. 

À Senhora Dra. D. Lucília Flores, secretária da INVOTAN, na JNICT do MCT, pelo 
conjunto de informações que colocou à minha disposição, sobre os Programas de I&D que 
decorrem em Portugal, sob a égide da NATO, os meus melhores agradecimentos. 



 

 

 

 

Ao Senhor TCorInf Cardoso de Sousa, Professor da Academia Militar, os meus 
agradecimentos, e sentida amizade, pelos conselhos sempre oportunos e o apoio 
bibliográfico, que muito contribuíram, de forma positiva, para a metodologia e conteúdo 
da investigação, inerentes a este trabalho. 

Ao Senhor TCorSAM Felix Pereira, Professor da Academia Militar, agradeço o 
conselho e a disponibilidade das suas fontes de informação, sempre muito úteis para a 
elaboração deste documento. 

Ao Senhor TCorInf Pinheiro Chaves, Chefe do Gabinete de Apoio do Comando da 
Academia Militar, pelas fontes de informação prontamente cedidas, e, pela sua 
disponibilidade em querer compartilhar comigo a sua experiência recente de trabalho no 
Ministério da Defesa Nacional, deixo-lhe os meus sinceros agradecimentos. 

Ao Senhor TCorSM (Engº) Eduardo Farinha, pelo apoio moral prestado e pelos seus 
conselhos técnicos que muito contribuíram para enriquecer este documento, os meus 
sinceros e reconhecidos agradecimentos. 

Ao Senhor TCorTm (Engº) Cardoso Ribeiro, Chefe do Grupo de Estudos e Projectos 
do Depósito Geral de Material de Transmissões, pela forma como quis compartilhar 
comigo algumas reflexões no âmbito deste trabalho, nomeadamente sobre a sua 
participação no “Projecto PG/6” para estudo da arquitectura do “TACOMS Post-2000”, e, 
no “Projecto REDEX”, tendo sido a sua colaboração e as fontes de informação cedidas 
extremamente importantes, quero prestar-lhe o meu devido reconhecimento e manifestar-
lhe aqui o meu grande apreço pela sua prestimosa contribuição. 

À Senhora D. Urânia, funcionária administrativa da Academia Militar, pelo apoio no 
processamento do texto de algumas das partes deste trabalho, o que de certa forma me 
disponibilizou mais algum tempo para outras tarefas, o meu bem haja. 

Ao Senhor General Frutuoso Pires Mateus, Comandante da Academia Militar, o meu 
reconhecido agradecimento pelos conselhos oportunos, que em tempo, e de forma 
positiva, contribuíram para iniciar e elaborar esta Dissertação. 

Aos meus ilustres orientadores, o Senhor Professor Doutor Amílcar Gonçalves, 
Director deste Mestrado da Universidade Aberta, e o Senhor General João Manuel Soares 
de Almeida Viana, ex-Presidente do Conselho de Administração da INDEP, SA, e 
actualmente General Inspector Geral do Exército, pela forma pronta como aceitaram o 
convite, que tive o prazer de lhes formular. A disponibilidade total do Senhor General 
Almeida Viana, o seu saber, os seus conselhos, e, o proporcionar-me a “abertura de 
algumas portas”, foram factores que muito simplificaram o meu trabalho. A experiência 
académica do Senhor Professor Doutor Amílcar Gonçalves, em muito contribuiu de forma 
positiva para a elaboração desta Dissertação. Aos dois, o meu muito obrigado e sentido de 
respeito. 
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RESUMO 

 

A Gestão de Projectos cada vez se afirma mais como uma área de especialização, que se 
pode considerar de âmbito pluridisciplinar e multisectorial. 

Com o trabalho de pesquisa e análise no âmbito dos assuntos tratados nesta Dissertação, 
pretende-se levantar um pouco do véu sobre a complexidade que é a Gestão de Projectos 
de I&D, particularizando para a Defesa Nacional e apresentando o caso de um Projecto de 
um Sistema C3I. 

A Cultura e as Estruturas Organizacionais apresentam-se no enquadramento dos 
processos de Inovação sendo esta uma envolvente subjacente aos Projectos de I&D. A 
finalidade deste enquadramento é desmistificar os novos paradigmas da Gestão de 
Projectos nas organizações, nomeadamente no âmbito da Defesa, onde as estruturas 
organizacionais estão a sofrer também alterações, no próprio campo do emprego de forças 
operacionais militares. 

A Gestão de Projectos da Defesa, em geral, e a dos Projectos de I&D, em particular, são um 
dos objectivos de análise, onde se apresentam algumas reflexões e propostas para as 
respectivas Metodologias de Gestão. Este trabalho poderá ser a base de uma reflexão 
prospectiva deste sector da economia nacional, numa altura em que as indústrias de 
defesa estão em restruturação a nível internacional e em Portugal. 

Estamos na “era da informação”, logo apresenta-se a “guerra da informação” como um 
dos paradigmas desta época. Serve a análise do Projecto de um Sistema C3I, para ilustrar 
da importância e da complexidade que tem hoje a Gestão de Programas/Projectos de 
Sistemas de Comunicações Militares, inseridos nas Novas Tecnologias e Sistemas de 
Informação. 
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ABSTRACT 

 

Project Management is an area of specialisation which covers various fields and sectors. 

With the research and analysis of the subjects discussed in this Dissertation, we intend to 
unveil the complexity of R&D Project Management, especially in National Defence, by 
giving an example of a C3I System Project. 

Culture and Organisational Structures are a part of Innovation Processes, which derive 
from R&D Projects. The purpose of this framework is to clear up the paradigms of 
Management Projects in organisations, particularly in Defence, whose organisational 
structures are experiencing major changes in the employment of military operational 
forces. 

Defence Project Management, in general, and R&D Project Management, in particular, are 
some of the subjects of our analysis, in which we introduce some reflections and 
suggestions as to the respective Management Methods. This work could be the basis for a 
future reflection on this sector of the national economy, now that defence industries are 
being restructured both in Portugal and internationally. 

We are in the “era of information”, and the “warfare of information” is therefore a 
paradigm of our times. The analysis of a C3I System Project helps to illustrate the 
importance and complexity of today’s Military Communications Systems 
Program/Projects Management, which are an important part of New Technologies and 
Information Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

“A Ciência é o acto de fazer surgir ideias 
que fazem as outras pessoas ter ideias.” 

Ted Selker (IBM) 

 

Os objectivos da dissertação desenvolvida neste documento é fazer uma abordagem ao 
processo de inovação, relativo às actividades de investigação científica e desenvolvimento 
tecnológico de âmbito geral, e no que diz respeito à Defesa Nacional em particular. 
Pretende-se levar a efeito uma reflexão sobre alguns conceitos e algumas metodologias 
que de alguma forma possam ajudar na administração de recursos com o fim de 
modernização das Forças Armadas (FA), em especial no que diz respeito à gestão de 
projectos, considerando o caso particular da gestão de projectos de investigação e 
desenvolvimento (I&D). Como estudo de caso considerar-se-á o projecto de um Sistema 
integrado de Comando, Controlo, Comunicações e Informações (C3I)(1). 

A gestão de projectos abrange hoje um conjunto tão amplo de conhecimentos que, pela sua 
dimensão e importância, merece ser estudada e carece de reflexões particulares. É um 
assunto multidisciplinar e plurisectorial. 

Em Portugal, começamos a dar os primeiros passos firmes na base de aprofundar o estudo 
da gestão de projectos a nível do ensino universitário, do que é uma prova inequívoca a 
iniciativa da Universidade Aberta em ter proporcionado a frequência deste primeiro 
Mestrado em Gestão de Projectos, em Portugal. 

A gestão de projectos, normalmente está associada à gestão de projectos de construção 
civil e obras públicas, muito embora os seus métodos e técnicas se possam aplicar aos 
projectos de outros sectores. 

A gestão de projectos de I&D apresenta alguns aspectos específicos, muito embora se 
aceite poder aplicar-se-lhes a maior parte dos princípios gerais da gestão de projectos 
(Turner, 1993). 

Se pensarmos em gestão de projectos de I&D, no âmbito da Defesa, relativos ao sector 
específico das Tecnologias e Sistemas de Informação (TSI), em que se considera 
enquadrado o projecto de um sistema C3I, o respectivo grau de especificidade com certeza 
que aumentará, e a sua gestão, em princípio, tornar-se-á num caso particular. 

As Forças Armadas em geral, e o Exército Português em particular, têm sido um dos 
motores de desenvolvimento tecnológico de alguns sectores da Indústria Nacional, 
nomeadamente de sectores que estão mais directamente relacionados com as Indústrias de 
Defesa. 

                                                 
(1) Um “Sistema C3I” (Sistema integrado de Comando, Controlo, Comunicações e Informações) pode 

aparecer designado também por “Sistema C4I” (Sistema integrado de Comando, Controlo, 
Comunicações, Computadores e Informações), ou por outras referências, cuja análise e reflexão mais 
detalhada se apresentam no Cap. 5 desta Dissertação. 
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Alguns dos passos dados no sentido de introdução de novas tecnologias em Portugal, com 
aplicação directa em projectos militares, mas com algum impacto na Indústria Nacional 
em geral, foram protagonizadas pelas Forças Armadas, em alguns casos através do 
Exército: (1) o primeiro Laboratório de Circuitos Impressos de dupla face com furo 
metalizado (linha de fabrico para protótipos), em 1980, foi criado e instalado no Depósito 
Geral de Material de Transmissões, em Linda-a-Velha; (2) o primeiro Laboratório de 
Circuitos Híbridos (camada espessa) foi instalado, em 1985, no Laboratório Nacional de 
Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI), agora designado por Instituto Nacional de 
Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), com base num investimento conjunto do 
Exército Português e do ex-LNETI, através da celebração de um convénio entre estas duas 
instituições públicas do Estado. 

Outros projectos no âmbito da modernização das Forças Armadas, em especial do 
Exército, têm sido possíveis pela interacção mantida entre o Exército e a Indústria 
Nacional, através de Projectos de I&D, nomeadamente em projectos de equipamentos de 
comunicações militares. Como exemplos deste tipo de projectos, apresentam-se os 
seguintes: (1) os equipamentos da “família PRC-425”, tendo por base um 
Emissor/Receptor (E/R) de VHF/FM para utilizar a dorso ou instalado em viatura; (2) um 
Sistema de Intercomunicação para Carros de Combate (ICC34); (3) um E/R de VHF/FM 
(PRC-501) tipo “Hand-held”; (4) um E/R de HF (VRC-301) para utilizar em posições fixas 
ou instalado em viatura; o início do desenvolvimento de um novo E/R de VHF/FM 
(P/GRC-525), que virá a substituir os E/R da família PRC-425, por estarem a atingir a fase 
de obsoletismo tecnológico; (5) um Sistema de Comunicações de apoio a Grandes 
Unidades (GU)(2), baseado no desenvolvimento de oito tipos de Cabinas (Shelters) de 
Comunicações (Transmissões)(3). 

Os projectos apresentados anteriormente, inserem-se em exemplos de projectos de I&D, 
onde a experiência e o Know-How nacionais, eram relativamente fracos, principalmente no 
início do projecto do E/R PRC-425. Os produtos, entretanto desenvolvidos, provaram que 
a indústria da electrónica e telecomunicações, em colaboração estreita com equipas de 
engenheiros electrotécnicos militares (Oficiais da Arma de Transmissões), apresentam 
capacidades e potencialidades para participar em actividades de I&D. 

A tendência da Política Nacional inserida no contexto das Políticas Internacionais, vai no 
sentido de o orçamento para a Defesa Nacional (DN) e em consequência o das Forças 
Armadas ser relativamente cada vez mais reduzido. É necessário termos umas Forças 
Armadas de dimensão mais reduzida, mas modernas e operacionais, com possibilidades 
de serem utilizadas em vários cenários, nacionais e internacionais: de guerra, de operações 

                                                 
(2) As Grandes Unidades, normalmente referidas apenas pela sua abreviatura “GU”, incluem as unidades 

do tipo Brigada Independente, Divisão ou Corpo de Exército. 
(3) O termo “Comunicações” e “Transmissões” utilizado a nível do Exército apresenta, em alguns casos, 

alguma ambiguidade, no entanto, apresenta-se-nos mais adequado utilizar “Comunicações” quando 
nos referimos a “equipamentos”, “meios” ou “órgãos” do Exército com a finalidade de manter a ligação 
entre as Nossas Forças (NF). Esta ambiguidade tem a ver, de certa forma, com o facto de existir a “Arma 
de Transmissões”, responsável, pelas “Comunicações” do Exército, sendo este último termo o mais 
utilizado a nível da NATO. 



INTRODUÇÃO 

 

 

- 3 - 

de apoio à paz(4), de apoio à população civil em situação normal, de apoio à população 
civil em situações de excepção (catástrofe natural, etc.). 

Qualquer operação militar é caracterizada por ter um comando bem definido, necessitar 
de controlo das acções que se vão desenvolvendo e ter um sistema de informações apto a 
responder a qualquer situação, aos vários níveis de comando e controlo, através de um 
sistema de comunicações fiável, de confiança e com segurança adequada. 

As Forças Armadas e o Exército em particular, deverão ser dotados com sistemas de 
Comando, Controlo, Comunicações e Informações, o que em gíria militar se designa por 
sistemas C3I, que satisfaçam os requisitos operacionais a fim de permitirem cumprir as 
Missões que oficialmente lhes são cometidas. 

Inserido na política de restruturação e de modernização das Forças Armadas Portuguesas, 
adaptando-as à realidade Portuguesa, há que desenvolver esforços (e estão a ser feitos) no 
sentido de as dotar com sistemas C3I, modernos e eficazes. 

Como Oficial do Exército, do Quadro da Arma de Transmissões, com a especialização de 
Engenheiro Electrotécnico, participei em vários projectos, o que em grande parte me 
motivou para vir frequentar este Mestrado em Gestão de Projectos. Participei, durante sete 
anos no projecto de desenvolvimento dos oito tipos de Cabinas de Comunicações, já 
referido anteriormente. Primeiro como Adjunto do Chefe de Projecto e depois como 
responsável pelo projecto propriamente dito (projecto técnico), e pela sua gestão. 
Apercebi-me, deste modo, que o sucesso dos projectos não se conseguem apenas pelas 
boas soluções técnicas encontradas, mas também através das técnicas e métodos de gestão 
utilizados. É esta última faceta que vamos abordar nesta dissertação 

Consideramos que o projecto de um sistema C3I é de certa forma específico para o Sistema 
de Forças de cada país, não obstante os procedimentos do seu planeamento e da sua 
gestão poderem tirar partido de experiências conhecidas de outros países, muito embora 
esta informação não seja muito fácil de obter com o detalhe que, em princípio, se deseja, 
face ao ambiente da segurança em que estes projectos normalmente se desenvolvem. Há 
que enfrentar a realidade, sermos criativos, e participarmos em processos de inovação. 

Para além da especificidade que um projecto de um Sistema C3I encerra, é com certeza um 
projecto de grande complexidade. 

1.1 OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Algumas das técnicas e métodos hoje utilizados em gestão de projectos nasceram pela 
necessidade de planeamento e controlo de projectos complexos, de I&D, nas Forças 
Armadas. Constata-se que o método PERT foi aplicado, pela primeira vez, ao projecto do 
submarino Polaris para a Marinha dos EUA (Lewis, 1992: 148). 

A meta principal deste estudo é a análise da gestão de projectos de I&D no âmbito da 
Defesa, aplicada em especial ao sector das Tecnologias e Sistemas de Informação relativas 
a Projectos de Sistemas de Comando, Controlo, Comunicações e Informações. 

                                                 
(4) Operações de Manutenção da Paz (Peacekeeping), Operações de Imposição de Paz (Peace Enforcement) e 

Operações de Consolidação da Paz (Peace Building). 



INTRODUÇÃO 

 

 

- 4 - 

Em primeiro lugar, vamos fazer uma análise sobre os processos de inovação e o seu 
enquadramento na gestão de projectos, no âmbito das Organizações. 

Faremos depois, uma abordagem sobre a I&D e a gestão de projectos, no âmbito da 
Defesa, fazendo uma análise das suas perspectivas do passado recente, e, prospectivando 
o respectivo futuro. 

Apresentaremos também, uma proposta considerada como uma base metodológica para a 
gestão de projectos de I&D, com interesse principal para o Ministério da Defesa Nacional 
(MDN). Apresentaremos, assim, uma proposta com a finalidade de clarificar determinados 
conceitos e uniformizar certos procedimentos, numa perspectiva de contribuirmos para 
uma melhor utilização dos recursos colocados à disposição do MDN, nomeadamente para 
investimento em actividades de I&D. 

Apresentaremos ainda o projecto de um sistema C3I, e o seu enquadramento no que diz 
respeito à gestão de projectos de I&D, no âmbito do MDN. Consideramos como premissa 
que as acções de planeamento a nível do Ministério da Defesa Nacional, têm implicações 
importantes, no planeamento de projectos deste tipo, a nível dos vários ramos, e neste caso 
particular do Exército. 

Para finalizar, neste trabalho tomaremos como base de estudo de um caso (case-study), o 
projecto de um sistema de comunicações, em desenvolvimento para o Exército Português, 
e que faz parte como uma das componentes do sistema C3I, deste ramo das FA. Faremos, 
assim, uma análise da gestão do Projecto de um Sistema C3I para o Exército, tomando 
como base o caso do Projecto REDEX(5). 

1.2 METODOLOGIA 

Face aos objectivos do estudo apresentados este poderá dividir-se em três partes 
principais: 

• A inovação e a gestão de projectos, nas organizações; 

• A I&D e a gestão de projectos, no âmbito do Ministério da Defesa Nacional; 

• Estudo de caso, do Projecto de um Sistema C3I, em geral, e, o Projecto de um Sistema 
C3I no âmbito do Exército, tomando como base de análise o “Protocolo de 
Cooperação entre o EME e a EID(6) para o Projecto REDEX”. 

O desenvolvimento do estudo teve por base os seguintes elementos principais: 

• Revisão da bibliografia disponível e análise quantitativa e qualitativa, sobre os 
assuntos a estudar; 

• Bibliografia sobre Projectos C3I e documentos do Projecto REDEX; 

• Contactos com elementos especialistas e entidades competentes, nas matérias 
analisadas; 

                                                 
(5) O Projecto REDEX está a ser desenvolvido na base de um Protocolo estabelecido entre o EME e a 

empresa EID (EME, 1995). 
(6) Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, SA. 
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• Reflexões próprias do autor, face à experiência anterior, como participante em 
projectos de sistemas de comunicações tácticas para o Exército, e como responsável 
pela respectiva utilização, em situações reais. 

1.3 UTILIDADE DA DISSERTAÇÃO PARA A COMUNIDADE CIENTÍFICA 

Parecendo à primeira vista que, o desenvolvimento dos assuntos que nos propusemos 
analisar nesta dissertação, interessam particularmente aos organismos do Ministério da 
Defesa Nacional, pensamos não ser de todo assim.  

Em primeiro lugar, a comunidade científica não se esgota na sociedade civil, a própria 
estrutura do Ministério da Defesa Nacional tem três Estabelecimentos Militares de Ensino 
Superior (EMES): a Academia Militar, a Escola Naval e a Academia da Força Aérea. 

Em segundo lugar, existem convénios de colaboração entre estes três Estabelecimentos 
Militares de Ensino Superior e várias Universidades e Institutos Universitários, onde este 
estudo poderá ser benéfico para a compreensão de determinadas especificidades da 
Instituição Militar. 

Em terceiro lugar, as Forças Armadas são, em alguns casos, um dos factores de 
desenvolvimento de sectores da indústria nacional, e esta última mantém muitas vezes 
(talvez não tantas como seria desejável) estreitas ligações com Instituições de Ensino 
Universitário e de Investigação, onde este estudo também pode ser útil. 

Por último, como parte da análise desta dissertação estará na base de um projecto a 
decorrer entre o Exército e uma empresa de I&D portuguesa, os elementos deste estudo 
também poderão ser úteis para o desenvolvimento desse processo, e ao mesmo tempo 
estreitar a cooperação entre as Forças Armadas (neste caso o Exército), a Indústria 
Nacional, e a Universidade (neste caso particular a Universidade Aberta). 

1.4 RESULTADOS PRÁTICOS ESPERADOS 

Entre outros objectivos, tencionámos reunir, como resultado deste estudo, um conjunto de 
elementos, que de certa forma se encontravam dispersos. Através da sistematização das 
ideias e dos conceitos apresentados sobre o tema desenvolvido, pensamos que estes 
poderão servir de base a outros estudos. 

Com os estudos levados a cabo no âmbito desta Dissertação do Mestrado em Gestão de 
Projectos, tencionamos contribuir, com a nossa acção, para a realização de alguns 
resultados práticos, nomeadamente: 

1. Produzir algumas normas e procedimentos relativos ao planeamento e à gestão de 
projectos no sector da Defesa Nacional, em particular relativos a projectos de 
Sistemas C3I, nomeadamente no âmbito do Exército. Desta forma pensamos fornecer 
alguns elementos de ajuda aos participantes principais no desenvolvimento deste 
tipo de projectos, sejam estes entidades civis ou militares. 

2. Aumentar a apetência no seio da Universidade (em particular da Universidade 
Aberta), para estudos de assuntos de índole militar, onde nos parece haver muitos 
temas com interesse para serem analisados. Embora o Ensino Universitário das 
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Ciências da Engenharia, em Portugal, tenha os seus primórdios no seio da Instituição 
Militar, no entanto, o conhecimento das ciências e da cultura já não é hoje apenas 
posse das sociedades castrense e religiosa, bem pelo contrário, está no seio de toda a 
sociedade onde a componente militar é um elemento importante da Defesa Nacional, 
e que merece ser acompanhada pela sociedade civil, em especial pela comunidade 
científica. A Academia Militar na qualidade de Estabelecimento Militar de Ensino 
Superior (EMES) é hoje a instituição percursora de umas tantas Instituições Militares 
onde se iniciaram e desenvolveram os primeiros estudos da Engenharia, em 
Portugal. Há a destacar a “Aula de Artilharia e Esquadria”, criada em 1641 por D. 
João IV, para “ensinar e adestrar rapidamente bons artilheiros que levassem a cabo a 
reparação dos castelos e revelins, [e] construíssem quartéis (...)” (Sampaio, 1991: 13), 
a “Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho”, criada em 1790 por D. 
Maria I(7), mais tarde “Escola do Exército” (1837)(8) (Sampaio, 1991), Escola de 
Guerra (1911), Escola Militar (1919), Escola do Exército (1940) sendo a Academia 
Militar sua continuadora, desde 1959. 

3. Contribuir para um aumento da interacção entre a Universidade (em especial a 
Universidade Aberta), as Forças Armadas e a Indústria Nacional (em particular a 
Indústria de Defesa). As Forças Armadas podem contribuir para que esta relação de 
forças seja forte, mas para que isto se concretize, é necessário ter uma Indústria 
inovadora e competitiva, e que a Universidade contribua, para este fim, com os seus 
estudos científicos, de modo relevante. 

O próprio Programa do actual Governo refere que “incentivará o lançamento de 
programas de acção e de Investigação e Desenvolvimento, em cooperação com a 
comunidade científica e a indústria, de forma a garantir um adequado suporte 
tecnológico para as indústrias portuguesas de Defesa (...)” e “através do Ministério 
da Defesa apoiará a participação em programas de especialização, cursos de pós-
graduação e estágios para docentes e investigadores da área de I&D”. 

 

                                                 
(7) Carta de Lei de 2 de Janeiro de 1790, da rainha D. Maria I. Permitia também a formação de engenheiros 

não militares - “os paisanos” (Sampaio, 1991: 43, 44). 
(8) Decreto da rainha D. Maria II, de 12 de Janeiro de 1837 (Sampaio, 1991: 46). 
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2. A INOVAÇÃO E A GESTÃO DE PROJECTOS NAS ORGANIZAÇÕES 

2.1 O QUE É UMA ORGANIZAÇÃO 

O que é “uma organização”? Para alguns, tem correspondência ao organograma da 
instituição, como representação do modelo como a respectiva hierarquia funciona. 
Normalmente, este modelo refere-se à “organização formal” e distingue-se da 
“organização informal”, que corresponde a relações para além das linhas de demarcação 
formal, mas que também são necessárias para a realização de grande parte das 
actividades. Então, para um exame das organizações ser significativo, tem de olhar-se por 
trás dos padrões formais para os fluxos normais de informação que determinam o 
progresso para alcançar os objectivos. Quaisquer barreiras levantadas para impedir estes 
canais informais de transporte da informação, através da estrutura corporal da 
organização, devem ser ultrapassadas. 

Desde o princípio do século XX que várias escolas de pensadores e investigadores 
produziram teorias diversas sobre este assunto. Henry Fayol criou em 1916 a escola teórica 
dos princípios de direcção. Esta escola tem por base o princípio da unidade de comando, 
onde um “subordinado” deve ter apenas um único “superior”, numa determinada cadeia 
de comando. Esta escola privilegia a autoridade formal ligada à supervisão directa na 
organização. Mais tarde aparece uma segunda escola, criada pelos pensamentos de 
Frederik Taylor (1947) na América (“organização científica do trabalho”), e por Max 
Weber (1958) na Alemanha (“estruturas mecanicistas ou burocráticas”), tendo ambas por 
base o conceito de estandardização, ainda na óptica de um sistema rígido de autoridade 
formal. Entretanto, em 1939, Roethlisberger e Dickson publicaram os resultados de 
determinadas experiências  com trabalhadores em ambiente fabril, que levou ao 
aparecimento nas décadas de 50 e 60 de uma terceira escola teórica, a “escola das relações 
humanas”. Esta escola privilegiava a estrutura informal, na base do ajustamento mútuo 
como mecanismo de coordenação. Esta escola chegava ao ponto de concluir através de 
estudos empíricos que, até certo ponto, a estrutura formal, pode mesmo ser perigosa para 
a saúde mental dos trabalhadores. Das análises anteriores decorrem duas correntes: uma 
ligada à estrutura formal e outra associada à estrutura informal. No entanto, nos últimos 
anos, das investigações levadas a cabo, conclui-se que “as estruturas formais e informais 
estão interligadas ao ponto de se tornarem indissolúveis”. A estrutura de uma organização 
pode definir-se como “o total da soma dos meios utilizados para dividir o trabalho em 
tarefas distintas e em seguida assegurar a necessária coordenação entre as mesmas”, 
podendo concluir-se que a estrutura de uma organização para atingir os seus objectivos 
está dependente do tipo e complexidade das actividades que é necessário realizar, e do 
tipo de controlo para a sua execução eficaz (Mintzberg, 1995: 19-29). 

Alvin Toffler popularizou em Choque do Futuro (1970) a ad-hocracia, como um novo tipo de 
estrutura organizacional, que se adaptasse às mudanças a que as organizações viriam a 
confrontar-se num meio cada vez mais complexo, turbulento e incerto. Neste contexto 
aparecem as estruturas dos grupos de projecto e das organizações matriciais. 
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Henry Mintzberg desenvolveu o conceito da ad-hocracia nos seus estudos, nomeadamente 
na sua obra Estrutura e Dinâmica das Organizações (1995)(9), onde apresenta dois tipos de ad-
hocracia: a operacional e a administrativa. 

Brian Twiss (1986: 174) refere que, Lippitt define uma organização como, “o arranjo de 
pessoas em padrões de relações de trabalho de modo que as suas energias possam ser 
relacionadas de modo mais efectivo para um trabalho de grande dimensão. A necessidade 
de uma organização nasce do problema de divisão do trabalho e de tomar decisões em 
relação a grandes tarefas, e a necessidade de coordenar ambas as acções de modo a avaliar 
as energias e os recursos”. Esta definição identifica quatro sistemas dentro da organização: 
(1) autoridade, como a divisão do trabalho, com ênfase nos processos de fluxo de trabalho; 
(2) pessoas idênticas e diferentes que determinam a organização informal; (3) comunicação 
como o critério de quem fala com quem, a que propósito e com que efeito, pois que “a 
existência de um grupo supõe um mínimo de comunicação” (Cornaton, 1979: 83); (4) poder 
e controlo, baseado em alguns factores, tais como recompensas, coerção, experiência e 
personalidade. Estas características de qualquer organização são claramente reconhecidas 
no conjunto da I&D. 

Nos primeiros estados de um processo de inovação, as tarefas estão longe de ser 
claramente definidas e consequentemente grande parte da teoria organizacional perde 
alguma relevância. No entanto, à medida que os projectos de I&D se desenvolvem, é mais 
fácil de definir os respectivos objectivos, tal como o grau de incerteza vai diminuindo e a 
estrutura organizacional toma uma forma mais consistente. Antes que se atinja o estado de 
desenvolvimento de um projecto de I&D, a ideia para um novo produto ou processo tem 
de ser concebida e a sua viabilidade estabelecida. Nesta fase os recursos principais a 
utilizar são os recursos humanos. O sucesso depende acima de tudo das competências e 
das capacidades tecnológicas dos que trabalham em I&D, da sua criatividade, da sua 
motivação e identificação com o projecto. No início é importante conceber a estrutura 
adequada e o respectivo estilo de liderança (Twiss, 1986). 

2.2 A INOVAÇÃO 

A investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, vulgarmente referidas apenas 
por investigação e desenvolvimento (I&D) são as componentes essenciais da inovação. 
Uma organização que aposte em processos de inovação deverá ter as componentes de I&D 
a funcionar na base de um modelo sistemático que ajude a superar as dificuldades e a 
minimizar os factores de risco que lhes estão normalmente associados. A inovação não 
deve ser entendida necessariamente como sinónimo de alta tecnologia. É, no entanto, 
verdade que a tecnologia está associada aos equipamentos, materiais e métodos utilizados. 
Processos inovadores, na maior parte das vezes, conseguem-se apenas pela combinação de 
elementos já conhecidos, podendo nestes casos conseguirem-se melhorias de produtos ou 
processos de forma relativamente económica (União Europeia, 1996). 

                                                 
(9) Edição original, The Structuring of Organizations, publicada em língua inglesa em 1979, pela Prentice-

Hall, Inc. 
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Um processo de inovação é antecedido sempre de criatividade, mas nem sempre esta 
conduz a inovação. Para que haja inovação é necessário que o “produto” resultante desse 
processo seja “adquirido” para ser utilizado, isto é, que possa satisfazer uma necessidade. 

A inovação nasce e cresce num meio onde existam elementos que sejam criativos, e haja 
meios necessários para levar a efeito projectos de I&D. 

É necessário reflectir sobre quais os factores relacionados com os processos de inovação, 
quais as estruturas organizacionais que satisfazem as suas necessidades, e avaliar como 
diferentes estruturas serão eficientes em situações diversas. É bom desde já entender que a 
estrutura por si só não faz uma organização eficiente. No entanto, uma determinada 
estrutura pode ser mais vantajosa que outra numa determinada situação. A melhor 
organização do ponto de vista teórico pode falhar nos seus objectivos se não tiver gestores 
adequados, e, por outro lado, uma boa gestão pode obter resultados razoáveis mesmo que 
trabalhe sobre uma estrutura organizacional considerada desfavorável. O factor de 
sucesso é com certeza o processo de gestão, que, em princípio, está na base de uma 
liderança eficaz (Twiss, 1986). 

A inovação pode considerar-se como “sinónimo de produzir, assimilar e explorar com 
êxito a novidade nos domínios económico e social” (União Europeia, 1996: 9) de forma a 
obter soluções inéditas para os problemas das pessoas e da sociedade. 

A inovação está assim associada a mudanças relativas quer a processos tecnológicos quer a 
processos sociais. A nível da instituição militar a inovação pode ter efeitos na aplicação de 
novas tecnologias ou na introdução de novas doutrinas que conduzirão a técnicas e 
tácticas militares modernas. 

Na base da escola neo-shumpeteriana, Freeman e Perez (1986) propuseram uma taxonomia 
da inovação, podendo distinguir-se quatro classes (Marques e Laranja, 1994) (Carneiro, 
1995): 

1) “inovações incrementais” que correspondem a processos contínuos de “melhorias nos 
produtos e processos existentes”, “relacionados com aprender-utilizando (“learning-by-
using”) e aprender-fazendo (“learning-by-doing”). Este tipo de inovação enquadra-se na 
“curva de aprendizagem”(10). 

2) “inovações radicais” ou de ruptura, como “resultado descontínuo de actividades de 
I&D” nas instituições (empresas, organismos universitários/estatais); 

3) “mudanças de sistema de tecnologia”, onde se enquadram as grandes mudanças 
tecnológicas que podem afectar diferentes sectores económicos, podendo mesmo 
“estimular sectores emergentes”. Estas mudanças “baseiam-se numa combinação de 

                                                 
(10) A curva de aprendizagem, também designada por curva de experiência, justificou as economias de 

escala no âmbito da produção em massa, associada a processos manuais ou semi-automáticos, onde os 
tempos de aprendizagem eram relativamente longos. As economias advinham de tirar vantagens da 
curva de aprendizagem. Com a introdução de processos tecnológicos novos, nomeadamente de sistemas 
de projecto e de produção assistidos por computador (sistemas CAE e CAD/CAM) e de sistemas 
robotizados, os tempos de aprendizagem tornaram-se mais curtos e os produtos podem ser projectados 
e produzidos em períodos de tempo mais reduzidos, e mais à medida dos desejos e necessidades do 
cliente/utilizador. A economia de escala é deste modo substituída pela economia de âmbito numa 
perspectiva de desenvolver projectos e produção de modo mais flexível. 
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inovações radicais e/ou incrementais e de inovações organizacionais e de gestão” que 
afectam apenas alguns sectores da economia. Estão neste caso, os sistemas CAD/CAM 
(Computer Aid Design/Computer Aid Manufacture) e CAE (Computer Aid Engineering), os 
métodos MRP (Materials Requirement Planning) e JIT (Just-in-Time), e, a utilização de 
Simuladores. 

4) “mudanças no paradigma tecno-económico” a que correspondem as chamadas 
“revoluções tecnológicas” que afectam de modo directo ou indirecto quase todos os 
sectores da economia. A Inovação desta forma pode considerar-se “como uma das forças 
propulsoras do crescimento económico”. “A introdução da máquina a vapor, do motor de 
combustão ou do telefone” e mesmo mais recentemente do computador pessoal, “são 
exemplos de tecnologias com impacto global na economia”. 

Da análise das quatro classes pode pensar-se que o processo de inovação está 
exclusivamente ligado a mudanças tecnológicas, mais ou menos acentuadas, no entanto, 
não podemos deixar de realçar que a inovação social e organizativa, é cada vez mais 
relevante nas mudanças dos paradigmas. 

Ainda sobre as “inovações incrementais”, podem apresentar-se associadas a um modelo 
de “aprender a aprender”, mais complexo, e caracterizado através de vários meios 
enquadrados em outros tantos ambientes de aprendizagem. 

 

Meios através dos quais se
adquire o conhecimento técnico

Aprender através de Ensino

Aprender através de Investigação

Aprender-Utilizando

Aprender através de Utilizadores

Aprender-Fazendo

Ambientes nos quais a Inovação
é Produzida e Disseminada

Estruturas de Ensino Nacionais

Sistema de I&D Nacional

Empresas de Alta Tecnologia Inovativa

Empresas que acompanham a Inovação

A Indústria em Geral

Aprender por Processo Interactivo
Sistema Nacional de Inovação (SNI)

 

Figura 2.1 - Modelo de “Aprender a Aprender” 

O sistema globalizante do modelo "Aprender a Aprender" contém, como se mostra na 
figura anterior, o "Sistema Nacional de Inovação"(11). 

                                                 
(11) O "Sistema Nacional de Inovação" não deverá confundir-se com o "Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia". Este último inclui Universidades, Institutos universitários de investigação aplicada, 
Instituições privadas sem-fins lucrativos, Laboratórios e Centros de I&D, Centros Tecnológicos, 
Empresas de I&D, Empresas com investimentos em I&D, etc.. O facto de o primeiro incluir o termo 
"inovação" serve o propósito para realçar que é um Sistema que não se orienta apenas para a 
acumulação de saber nos domínios da Investigação Fundamental e Aplicada, mas também para a 
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O sistema anterior deverá enquadrar-se na "Política de Inovação Nacional", que deve 
permitir um processo de aprendizagem-interactiva entre um conjunto de elementos de 
carácter multidisciplinar e multisectorial, de modo a levar à criação e ao aperfeiçoamento 
do conhecimento tecnológico. 

Segundo Marques e Laranja (1994) "todos os países têm o seu Sistema de Inovação 
característico, que resulta das especificidades locais: cultura, competências acumuladas, 
canais de interacção, mecanismos institucionais de coordenação, mercados locais, etc.. 

Em Portugal, em que se baseia o respectivo sistema de Inovação? Nos produtos ou nos 
Serviços? Com alguma evidência histórica, poder-se-ia dizer que perdemos algumas 
oportunidades, principalmente face à nossa cultura e às competências acumuladas. 

Somos um "Povo que deu Novos Mundos ao Mundo", e, perdemos a possibilidade de 
termos uma indústria naval forte. Talvez por razões da evolução da conjuntura 
internacional, mas talvez também por falta de mecanismos institucionais de coordenação, 
e não tanto por falta de mercados locais, e regionais. 

Combatemos nas "sete partidas do mundo", e, perdemos alguma da nossa capacidade de 
evolução das nossas Indústrias de Defesa Militar(12). 

Fomos dos principais produtores e exportadores de cortiça. Perdemos esta liderança, 
pensamos que, face ao aparecimento de produtos substitutos, e a outras contingências 
internacionais. 

Mas, ganhámos alguma predominância no sector da indústria de moldes, talvez um sector 
que poderá ser um dos vectores do nosso Sistema Nacional de Inovação. 

O Sector das Tecnologias de Informação e Electrónica (onde incluímos obviamente as 
Telecomunicações e a Informática(13)), pode ser outro sector, onde a nossa criatividade(14) 
pode permitir obter condições para também o incluirmos no nosso Sistema Nacional de 
Inovação. 

                                                                                                                                                                  
introdução no mercado de progressos técnicos e científicos, através do tecido empresarial, de institutos 
de interface, de centros tecnológicos, e com a ajuda de outros organismos complementares. Os dois 
sistemas apresentam na sua conjuntura, como é óbvio, alguma sobreposição de actividades e de 
influências, no entanto o "Sistema Nacional de Inovação" é mais abrangente e afecta de modo mais 
significativo as atitudes em relação aos processos de inovação e às capacidades de inovar no espaço 
nacional. É de referir também, que ambos os sistemas se devem integrar de forma coerente, nos 
respectivos Sistemas Europeus e Internacionais. 

(12) Não confundir "indústrias de defesa" com "indústrias de defesa militar". Em nosso entender as 
"Indústrias de Defesa" englobam todas as indústrias que de alguma forma contribuem com produtos 
para o Sistema de Defesa Nacional. As "indústrias de Defesa Militar" são as que produzem componentes 
para o Sistema de Defesa Militar. O Sistema de Defesa Nacional engloba o Sistema de Defesa Militar. 

(13) Ao conjunto das Telecomunicações e da Informática costuma designar-se por Telemática. 
(14) Em alguns nichos de mercado podemos desenvolver actividades que levem a nossa criatividade em 

transformar-se em processos de inovação. Portugal tem sido um dos principais países em apresentar 
novas invenções a nível internacional. No entanto, é necessário não confundir "invenção" com 
"inovação". Uma invenção corresponde à concepção de uma ideia, eventualmente com construção ou 
fabrico de um protótipo. A inovação corresponde a um processo que possibilite à invenção passar a 
fazer parte do sistema económico, isto é, que se passe a poder utilizar. Para isto acontecer é necessário 
existir uma forte ligação entre a I&D e o Marketing organizacional. 



A INOVAÇÃO E A GESTÃO DE PROJECTOS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

- 12 - 

Segundo Caraça (1993: 88), referindo-se a Freeman (1984), “uma revolução tecnológica 
genuína” deve permitir que, com ela se consiga: (1) uma redução relevante nos custos de 
alguns produtos; (2) um melhoramento importante no que diz respeito às características 
de alguns produtos e processos; (3) uma aceitação política e social; (4) uma 
compatibilização com as componentes da envolvente ambiental; e, (5) um efeito de 
penetração em todo o sistema económico. 

A introdução de processos de inovação na “organização militar, como (em) qualquer 
enorme burocracia moderna” é bastante difícil, “especialmente se a mudança implicar (a 
redução) de certas unidades e a necessidade de adquirir novos conhecimentos e 
(ultrapassar) rivalidades entre serviços” (Toffler, 1994: 65). 

No entanto, refere Caraça (1993: 94) que “no decurso deste século, sobretudo com a 
amplitude atingida pelo esforço da segunda guerra mundial, a ciência e a tecnologia foram 
trazidas à condição de factores estratégicos do campo militar”. Isto pressupõe que a 
organização militar contribuiu de modo significativo para o processo de “inovação 
tecnológica”. Por outro lado, atenua um pouco a ideia de que as instituições militares 
tornam impossível a introdução de processos de inovação no seu seio, embora seja um 
processo difícil de levar por diante, em determinadas situações com base nas referências 
anteriores de Toffler (1994). Estas situações também serão diferentes em condições de 
“tempo de paz” ou em “período de guerra”, face às necessidades imediatas e aos recursos 
disponíveis, onde a guerra pode fazer alterar as prioridades de emprego dos meios. 

À medida que avançamos para a sociedade da informação, a componente tecnológica é 
sem dúvida importante, mas como recurso fundamental pode apontar-se o conhecimento. 
Do ponto de vista militar “à medida que a forma de guerra da Terceira Vaga toma forma, 
principia a emergir uma nova raça de ‘guerreiros do conhecimento’ - intelectuais fardados 
ou não, dedicados à ideia de que o conhecimento poderá ganhar, ou evitar, as guerras” 
(Toffler, 1994: 173).  

As instituições que apostem no desenvolvimento cognitivo devem reunir esforços no 
sentido de obterem capacidades para investir na investigação e no desenvolvimento, no 
ensino e na formação, na informação, na cooperação institucional. É necessário investir no 
que se pode designar por intangível, mesmo que os resultados não sejam imediatos (União 
Europeia, 1996). Não basta reagir às oportunidades e ameaças do presente é necessário 
trabalhar as forças e fraquezas a médio e longo prazo, na base de uma análise SWOT(15) 
adequada. 

Em determinadas instituições a inovação pode ser assumida como uma área funcional, 
com base numa “estrutura inovadora”. Nestas instituições existem órgãos que tratam da 
gestão corrente e outros que incidem o seu trabalho em actividades de inovação. Existem 
assim dois canais de actividades diferenciadas, mas que obrigatoriamente têm de 
enquadrar-se em circuitos de comunicação, de forma estruturante (Carneiro, 1995). 

A emergência de novas tecnologias normalmente alteram os esquemas tradicionais, e 
impõem a renovação das estruturas organizacionais e dos respectivos métodos de gestão e 
de controlo. A importância que se dá aos processos de inovação, tem consequências nos 

                                                 
(15) Uma análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Treats) é uma análise das Forças, Fraquezas 

(Envolvente Interna), Oportunidades e Ameaças (Envolvente Externa) de uma organização (empresa). 
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modos da organização interna, o que leva a incluir a inovação nas próprias estruturas e 
culturas organizacionais. Assim, a implementação de inovações tecnológicas numa 
instituição pode implicar modificações organizacionais, e que estão associadas a 
determinados condicionalismos. As organizações estão mais predispostas para incluir no 
seu seio processos de inovação quando: (1) têm estratégias onde destacam a importância 
do avanço tecnológico; (2) existem estruturas que possibilitem tomadas de decisão de 
forma descentralizada; (3) as normas formais são limitadas; (4) há percentagens 
significativas de especialistas ainda em actividade de serviço; (5) o custo da sua introdução 
é suportado pelos recursos existentes e o retorno do investimento é rápido e com risco 
reduzido; (6) os gestores dão valor a novas ideias e estão predispostos para a mudança 
(Carneiro, 1995). 

A inovação nas formas de organização do trabalho e a valorização dada aos recursos 
humanos são condições necessárias para que as outras formas de inovação tenham êxito. 

O ciclo de vida dos produtos e serviços é nos dias de hoje cada vez mais curto, e as 
respectivas gerações tecnológicas sucedem-se a um ritmo tão acelerado, que leva as 
organizações estarem constantemente colocadas perante uma pressão, que por vezes é 
assustadora e obriga a terem de inovar para não perderem o ritmo desta sociedade em 
constante mudança. Mas, a inovação terá êxito se o conjunto das competências da 
organização forem mobilizadas para este tipo de processos. Nem sempre é possível abrir 
mão da inovação, como factor estratégico, muito em especial quando existem culturas 
organizacionais que se lhe opõem. 

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Certos grupos e organizações desenvolvem culturas próprias. 

A introdução de processos de inovação numa organização pode implicar mudanças 
significativas na respectiva cultura organizacional. 

Schein (1991: 9) define “cultura organizacional” como: 
Um padrão de pressupostos básicos - inventados, descobertos, ou desenvolvidos por um 
determinado grupo, à medida que aprende a lidar com os seus problemas de adaptação 
externa e de integração interna - que têm funcionado suficientemente bem para serem 
considerados válidos e, por esta razão, serem ensinados aos novos membros como o 
modo correcto de compreender, pensar e sentir em relação a esses problemas(16). 

Esta definição é abrangente e adapta-se aos vários níveis estruturais e tipos 
organizacionais. 

"Diferentes autores defendem que a cultura organizacional se manifesta a diferentes níveis 
de profundidade" (Bilhim, 1991: 77). Schein apresenta na sua concepção, as culturas 
actuam a três níveis, considerados mais ou menos "visíveis", como se mostra na figura 
seguinte, relativo ao seu “modelo de formação da cultura organizacional”. 

                                                 
(16) “a pattern of basic assumptions - invented, discovered, or developed by a given group as it learns to cope with its 

problems of external adaptation and internal integration - that has worked well enough to be considered valid and, 
therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and fell in relation to those problems.” 
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Artefactos e Criações  

Tecnologia 

Arte 

Padrões de comportamento visível e audível 

Visível, 

mas muitas vezes 

não decifrável 

                            

Valores  

Testáveis no meio envolvente físico 

Testáveis só por consenso social 

Maior nível 

de consciência 

                            

Pressupostos Básicos  

Relação com o meio envolvente 

Natureza da realidade, tempo e espaço 

Natureza da natureza humana 

Natureza das relações humanas 

Aceite como certo 

 
Invisível 

 
Pré-consciente 

Fonte: Adaptado de Schein (1991: 14). 

Figura 2.2 - Modelo de Formação da Cultura Organizacional 

O modelo anterior apresenta-nos uma concepção de aculturação que tem como 
pressupostos, não só a influência de produtos tangíveis, mas também outros produtos 
acessórios como lendas, rituais, linguagens, valores e presunções básicas na sua actuação. 

Não devemos confundir a cultura organizacional com os aspectos que a influenciam: 
devem separar-se as partes do todo que a cultura representa, para determinar a identidade 
de uma organização. 

Há vários aspectos que se reflectem na cultura organizacional. O tratamento destes 
aspectos leva ao modelo apresentado anteriormente, onde o autor distingue três níveis de 
manifestação da cultura: o nível (visível) dos artefactos e criações, o nível (consciente) dos 
valores, e, o nível (subconsciente) dos pressupostos básicos. Existe uma interacção forte 
entre os níveis adjacentes, que se influenciam mutuamente. 

A cultura organizacional é assim um somatório das influências destes três patamares que 
apresentam "visibilidades" diferenciadas. Quer dizer que num determinado processo de 
mudança da cultura de uma organização, esta não está apenas relacionada com os factores 
comportamentais e de valores mais visíveis, mas também com um conjunto de outros 
factores menos visíveis, alguns até do foro pré-consciente dos intervenientes. 

O estudo de uma cultura organizacional é um processo complexo. 
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A cultura de uma organização não é, a cultura de um dos seus membros, de um dos seus 
órgãos, mas representa um padrão obtido a partir de todos os seus elementos, de todos os 
seus órgãos, incluindo o respectivo meio envolvente (físico e social). Deve permitir aos 
elementos constituintes defenderem-se de conflitos com a envolvente exterior, e ao mesmo 
tempo satisfazer à sua integração no meio interno. 

O fenómeno da cultura organizacional é real e tem impacto nas organizações. Será que a 
cultura organizacional pode determinar o grau de eficiência da organização, quer através 
da sua "força", quer através do seu "tipo"? 

O impacto da cultura organizacional nos membros de uma organização leva-nos à análise 
de alguns factos, nomeadamente: (1) quando entramos num novo grupo (numa nova 
cultura), somos imediatamente envolvidos pelas suas manifestações visíveis, somos por 
assim dizer "socializados"; (2) o comportamento de um conjunto de elementos que 
trabalham numa organização, mesmo que separados leva a estabelecerem um padrão mais 
abrangente que pode generalizar-se à caracterização da organização; (3) quando somos 
confrontados com uma nova realidade cultural, normalmente, somos levados a uma 
reacção de "fazer tudo certo"; (4) numa situação cultural nova somos tentados a exagerar 
nas comparações com situações semelhantes anteriores. Fica deste modo patente que a 
cultura tem impacto nos novos membros de uma qualquer organização. (Schein, 1991). 

A cultura organizacional, por outro lado, tem efeitos na própria organização, com 
influência na sua própria eficiência, e mesmo na satisfação individual: a cultura impõe 
constrangimentos na estratégia das organizações. Uma organização com uma cultura 
tradicional, caracteriza-se por ter a respectiva gestão subjacente a procedimentos de forma 
hierarquizada, onde normalmente todas as ideias vêm do topo. Uma organização deste 
tipo que coloque nos seus objectivos aumentar a inovação nos seus produtos e/ou nos 
seus processos de gestão, através do conceito de livre circulação da informação (incluindo 
as ideias), levará os respectivos gestores e outros membros a confrontarem-se com a nova 
situação de poderem comunicar para cima e para o lado. É provável que este novo 
paradigma lhes provoque um determinado constrangimento, que com certeza não 
satisfará os interesses da estratégia de inovação planeada, pelo menos a curto prazo. Este 
exemplo mostra que uma organização tem de analisar cuidadosamente a sua cultura 
(organizacional) e deve aprender a exercer a sua gestão dentro de certos parâmetros. Se o 
processo de inovação for considerado um desiderato de natureza estratégico para a 
organização então esta deverá, em determinadas circunstâncias, levar a cabo um processo 
de mudança cultural. A mudança de cultura organizacional pode implicar alterações em 
duas vertentes: a mudança da respectiva estrutura organizacional, e a alteração dos 
padrões comportamentais dos seus membros. (Schein, 1991). 

A introdução de novas tecnologias e sistemas de informação (NTSI) numa determinada 
organização, deverá ser considerada como um problema de mudança cultural; com estes 
sistemas a posse da informação, que se traduz por "poder", passa a ser mais distribuída. 
Esta descentralização da informação leva a alguns pensarem em perda de algum poder, 
não por terem deixado de ter acesso à mesma informação que tinham antes, porque com 
estes sistemas até a aumentam em quantidade e qualidade, mas apenas por a terem de 
partilhar com outros. Alvin Toffler (1991: 13) em "Os Novos Poderes" caracterizou o "Novo 
significado do Poder" que ao longo dos tempos descreve sumariamente como: "O Poder 
nasce do cano de uma arma (Mao Tsé-Tung)", "O Dinheiro fala (Anónimo)", "O próprio 
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conhecimento é Poder (Francis Bacon)", onde está implícito que “a Informação também é 
Poder”. As novas tecnologias permitem, desde que bem geridas, aumentar o potencial nas 
Forças Armadas, controlar os meios financeiros, obter mais capacidades de acesso ao 
conhecimento, pelo que a sua introdução nas diversas organizações vem a ter 
consequências a muitos níveis, mas fundamentalmente na cultura organizacional, perante 
a definição anteriormente formulada. 

As organizações, de uma forma ou de outra, pretendem que os seus membros estejam 
adaptados à respectiva cultura organizacional. Para tal ser conseguido levam a efeito 
várias acções com vista a um processo de "Socialização". Quando há membros que não se 
"aculturam" dentro dos princípios fundamentais do grupo principal da organização, há 
normalmente consequências várias, tipificadas nos modos seguintes: (1) no caso de um 
elemento novo não se adaptar completamente aos pressupostos centrais da organização 
leva a que, mais ou menos a curto prazo venha a deixar a organização; (2) outra situação é 
o de um elemento novo se adaptar bem a uma subcultura que se caracteriza por estar 
contra os pressupostos principais da organização, e neste caso é contra-poder e vem a 
provocar "sabotagem activa", "quebra na produtividade", etc., o que pode levar à 
"estagnação", à "revolução" ou "à saída do dissidente"; (3) outro caso paradigmático é o de 
um elemento que interiorize todos os detalhes da cultura principal até ao mais alto 
detalhe. Neste caso diz-se que obteve uma "supersocialização". À primeira vista pode 
parecer que a última situação referida será desejável para uma organização, mas do ponto 
de vista prático tem alguns inconvenientes. Estas condições pressupõem tratar-se de um 
caso de um elemento que, em princípio, estará sempre em total conformidade com o status 
quo, e deste modo é improvável que participe em processos de inovação. Como o ditado 
popular diz "no meio é que está a virtude", também neste processo de "socialização" um 
novo elemento deve "aprender apenas as partes da cultura (organizacional) que seja 
essencial para a sobrevivência da organização e que permita a esta continuar a funcionar". 
Deve aprender apenas o necessário e o suficiente (quantum satis) da cultura organizacional 
que lhe permita participar na vida actual e contribuir para a melhoria do futuro da sua 
organização, através do seu contributo positivo nos processos de mudança, incluindo a da 
própria cultura. 

Uma definição formal de cultura organizacional pode dizer-nos o que é cultura, mas não 
nos chega a dizer porque motivo surge a cultura num grupo ou numa organização e, mais 
importante, porque é que sobrevive(17) (Schein, 1991: 49). 

Como nasce, se desenvolve, e se muda a cultura organizacional: - como é a sua evolução e 
a respectiva mudança "cultural". Qual a dinâmica desta realidade? A cultura 
organizacional é um processo dinâmico que tem de ser enquadrado dentro de dois meios: 
a envolvente externa, e o meio envolvente interno, da organização. 

Cabe ao líder caracterizar a organização para o meio envolvente externo e  vislumbrar o 
modo como sobreviver nesse contexto; e, por outro lado deve definir qual o 
relacionamento a haver entre os membros que lidera. 

A sobrevivência de uma organização através da apresentação de resultados positivos (em 
especial as de tipo empresarial), e a criação de um ambiente interno salutar, devem ser 

                                                 
(17) “A formal definition of organizational culture can tell us what culture is, but it does not tell us why culture arises 

in a group or an organization in the first place and, more important, why it survives.” 
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objectivos de um líder. O líder é assim o principal motor da formação da cultura 
organizacional. A sua actividade deve superar os problemas de adaptação externa e 
mesmo de sobrevivência, e ao mesmo tempo resolver os problemas de integração interna. 

Se uma organização tenciona compreender as suas próprias forças e fraquezas e tomar 
opções estratégicas com base nos dados de que dispõe perante uma avaliação realística de 
factores externos e internos, deve estudar e compreender a sua própria cultura(18) (Schein, 
1991: 137). 

A análise SWOT, no âmbito do estudo do planeamento estratégico de uma organização 
deverá ser feita à luz da sua cultura organizacional. 

Se por um lado a criação de uma cultura organizacional é de certa forma complexa, por 
outro o seu estudo é claramente um processo complicado. A sua divulgação pode trazer 
alguns problemas: uns de natureza ética, outros de natureza estratégica. Por um lado os 
respectivos membros podem não estar preparados para receber as informações acerca do 
que é a sua cultura, e por outro lado, a sua divulgação pode aumentar as fraquezas da 
organização face ao respectivo meio envolvente. No entanto, o seu estudo é importante 
para poder entender-se melhor a organização: saber as causas porque determinados 
objectivos não são conseguidos, porque algumas mudanças são tão difíceis, porque 
determinadas pessoas saem da organização, etc. (Schein, 1991). 

Os estudos da cultura organizacional e a sua divulgação carecem de uma avaliação 
cuidada. Devem apresentar-se com o objectivo de resolver problemas e não no sentido de 
arranjar ainda mais dificuldades aos processos de inovação. 

2.4 CULTURA E LIDERANÇA 

A liderança é um factor preponderante na criação e desenvolvimento da cultura de uma 
organização. No entanto, a formação da cultura organizacional depende também da 
dinâmica dos grupos. Depende do modo como os elementos do grupo interactuam entre si 
e com os seus líderes, e dos processos de aprendizagem que de alguma forma explicam 
como é que algumas soluções prevalecem ao longo do tempo e outras desaparecem.  

A formação da cultura organizacional explica-se à luz de três teorias: teoria da dinâmica 
dos grupos, teoria da liderança e teoria da aprendizagem. Estas teorias explicam também a 
sua própria evolução e mudança, dando de alguma forma resposta à questão seguinte: 

Como é que duas organizações com meios envolventes externos semelhantes e 
fundadores com origens idênticas, apresentam cinco ou dez anos mais tarde, processos de 
trabalho completamente diferentes?(19) (Schein, 1991: 148). 

A evolução da cultura organizacional, apresenta vários estados de consistência, estando 
directamente relacionados com os estados de desenvolvimento da respectiva organização. 

                                                 
(18) “If an organization is to understand its own strengths and weaknesses, and if it is to make informed strategic 

choices based on realistic assessments of external and internal factors, it must study and understand its own 
culture”. 

(19) “How do two companies with similar external environments and dounders of similar origins come to have entirely 
different ways of operating five or ten years later?” 
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O estudo do desenvolvimento organizacional é mais simples de ser analisado a nível de 
um grupo de pequena dimensão e posteriormente extrapolarem-se os resultados para o 
seio de uma organização maior. 

As organizações são ‘criadas’ porque um ou mais indivíduos percebem que a acção 
coordenada e concertada de um certo número de pessoas pode atingir algo que a acção 
individual não consegue(20) (Schein, 1991: 209). 

Assim, um elemento com espírito empreendedor, cria um grupo que em constante 
evolução pode vir a satisfazer os objectivos do respectivo fundador, e levar ao nascimento 
de uma organização. A visão do fundador tem de ser partilhada pelos elementos do grupo 
a fim de concretizarem a ideia empreendedora, através da obtenção de recursos 
adequados. Uma organização assim formada, desenvolve-se com "outras pessoas (que) são 
incorporadas na organização e iniciam a construção de uma história comum" (Bilhim, 
1991: 81). 

Os vários estados de desenvolvimento de um grupo não são estanques, nem tão pouco 
apresentam barreiras de separação. No entanto, do ponto de vista conceptual podemos 
distinguir estados de desenvolvimento distintos (Schein, 1991). 

Schein (1991) distingue quatro estados na evolução de um grupo. Cada um destes estados 
apresentam pressupostos culturais dominantes por parte dos membros do respectivo 
grupo: (1) na “formação” do grupo (Group Formation) o pressuposto dominante é que “o 
líder sabe o que nós devemos fazer”, logo existe uma dependência completa do líder; (2) 
na “construção” do grupo (Group Building) o pressuposto é que “nós somos um grande 
grupo, e gostamos uns dos outros”, o que leva a que cada elemento se vá sentindo cada 
vez mais integrado no grupo; (3) no “trabalho” do grupo (Group Work) o pressuposto é 
“nós podemos trabalhar com eficiência porque já nos conhecemos e aceitamo-nos 
mutuamente”, pressupõe que há integração completa; (4) no estado de “maturidade” do 
grupo (Group Maturity) os pressupostos são que “nós sabemos quem somos, o que 
queremos, e como obtê-lo”, e (se) “temos tido sucesso, então é porque estamos no caminho 
certo”, pelo que neste estado, a criatividade e as diferenças individuais são vistas como 
ameaças. 

Mas, os grupos nascem, desenvolvem-se e morrem, nomeadamente as equipas de projecto, 
pelo que falta ao modelo da Schein o estado de “finalização”, onde as ligações entre os 
membros de um grupo se começam a desfazer, por razões de declínio do próprio grupo ou 
por motivo de as razões da sua existência já não o justificarem. Segundo esta perspectiva, e 
neste caso dentro do âmbito das equipas de projecto, podemos considerar cinco etapas de 
desenvolvimento da cultura organizacional de uma equipa de projecto (Turner, 1993: 418-
419) (Robbins, 1993: 288-289): (1) “Formação” (Forming); (2) “Discussão” (Storming); (3) 
“Normalização” (Norming); (4) “Desempenho” (Performing); e (5) Finalização (Mourning / 
Adjourning), que podem representar-se da forma seguinte: 

                                                 
(20) “Organizations are ‘created’ because one or more individuals perceive that the coordinated and concerted action of 

a number of people can accomplish something that individual action cannot.” 
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NORMALIZAÇÃO
(Norming)

FINALIZAÇÃO
(Mourning)

DESEMPENHO
(Performing)

DISCUSSÃO
(Storming)

FORMAÇÃO
(Forming)

(Adjourning)  

Figura 2.3 - Etapas de Desenvolvimento de um Grupo 

O funcionamento da organização leva à criação de uma cultura própria da organização, 
inicialmente muito influenciada pelos pressupostos do fundador. Numa primeira fase da 
existência de uma organização, é a acção persistente e atenta do fundador que lidera o 
grupo, entretanto formado, que formula e implementa o design da sua organização. Nesta 
fase, a formação da cultura é muito mais influenciada pelo talento do líder do que pelos 
requisitos das actividades externas da organização. 

De certa forma o desenvolvimento organizacional estará dependente do tipo de líder que 
se tenha, da sua visão, da sua criatividade, dos seus pressupostos, dos seus valores. Uns 
terão conceitos de organizações altamente controladas de modo centralizado; para outros 
a autoridade deve ser repartida até ao nível mais baixo possível. Até mesmo no que diz 
respeito aos conceitos de infra-estruturas, o líder pode dar o seu cunho pessoal à cultura, 
no âmbito dos artefactos: uns "gostarão" de espaços amplos e abertos; para outros os 
espaços de trabalho devem ser limitados a gabinetes independentes. Todas as opções do 
líder influenciarão a cultura organizacional. (Schein, 1991). 

Os pressupostos próprios do líder influenciam a vida diária das suas organizações, e, entre 
os principais podemos destacar: (1) o modo como o líder presta atenção aos seus 
colaboradores; (2) os critérios de recompensa que aplica; (3) o exemplo que dá face ao seu 
comportamento; (4) o modo como trata os problemas, em especial os de assuntos críticos. 

O líder tem os olhos de todos os elementos da sua organização postos em si, e a 
organização será muito do que ele conseguir que ela seja. Através dos pressupostos e de 
valores característicos do líder cria-se a cultura do grupo, que apresenta determinado 
significado, identidade e um determinado sistema de comunicação. Estas três 
componentes, com a evolução da organização ao longo do tempo vão sendo alteradas com 
base em novos pressupostos e novos valores dos membros da organização, incluindo os 
do líder. E tal situação, inserida num processo dinâmico leva a novos paradigmas 
culturais. 

A cultura evolui com os estados de crescimento das organizações. Começa por ser uma 
força positiva para o crescimento da organização: é considerada uma propriedade da 
organização. Numa fase seguinte dá-se, normalmente, um declínio da integração cultural 
através de crises de identidade, o que pressupõe uma oportunidade para a mudança 
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cultural, com base, por exemplo, no desenvolvimento ou mudança da organização ou 
numa sedução tecnológica. Uma fase mais madura da organização nem sempre 
corresponde a uma cultura mais consistente para com os objectivos da organização, já que 
pode apresentar-se como um factor de constrangimento à inovação, o que prejudica o 
próprio desenvolvimento de adaptação ao meio exterior e mesmo a nível da integração 
interna entre membros antigos e novos. 

Na fase de maturidade de uma organização ou o líder acompanha a necessidade da 
mudança, identifica os elementos essenciais da cultura e procede às mudanças culturais 
adequadas, através de processos de reorganização, ou então será rejeitado. Nem sempre a 
reorganização é um mecanismo de resolução dos problemas. Em determinadas situações 
as mudanças de cultura necessárias são tão profundas que podem levar mesmo à sua 
"destruição" e ao renascimento de uma nova organização - com uma nova cultura 
organizacional. Os vários pressupostos culturais podem cimentar os paradigmas culturais 
ou, por outro lado, podem forçar a revisão dos respectivos paradigmas. A liderança é a 
função que terá de avaliar quando a cultura organizacional se está a tornar disfuncional, 
de modo a tornar possível alterações culturais que permitam adaptar a organização às 
condições de mudança envolventes. O líder tem de encontrar o modo de transmitir à sua 
própria organização que algo não está a correr bem, e se necessário, poderá ter de recrutar 
a ajuda de elementos externos para fazer passar esta mensagem. (Schein, 1991). 

Pensa-se que um líder deve ter a habilidade suficiente para motivar os seus colaboradores, 
e sempre que necessário, conseguir fazer passar a mensagem da necessidade de mudança, 
quando esta for a sua percepção para o desenvolvimento organizacional. 

Os consultores estão muito na moda. Mas será que no contexto da cultura organizacional 
estarão mais habilitados que os próprios líderes para fazerem passar a mensagem da 
mudança? 

Recorrer nestas circunstâncias a consultores, não será uma manifestação de crise de 
liderança interna? De certa forma, nestas condições tal recurso pode significar que o líder 
já não lidera, porque não é capaz de "quebrar a tirania da velha cultura", e, desta forma, 
um processo de consultoria pode ser um passo para a mudança de liderança. 

Como paradoxo temos: os líderes criam culturas, mas por outro lado, as culturas criam as 
suas próximas gerações de líderes. 

[...] o modo como a liderança e a cultura são utilizadas é essencial para melhor 
compreendermos as organizações e torná-las eficazes, pelo que não nos podemos dar ao 
luxo de subestimar qualquer uma delas(21) (Schein, 1991: 327). 

Qualquer organização, independentemente do seu tipo ou actividade, precisa de ter 
"homens de visão", que constituem um capital activo precioso e necessário para liderar os 
processos de mudança cultural com sucesso. 

"O analfabeto de amanhã, não será o homem que não sabe ler; será aquele que não 
aprendeu a aprender" (Toffler, 1970: 407). Um líder de hoje será aquele que aprendeu a 
mudar, e a ser o motor da mudança da cultura organizacional quando julgada necessária, 
de modo a liderar os processos de mudança com sucesso. 
                                                 
(21) “[...] it is that leadership and culture management are so central to understanding organizations and making them 

effective that we cannot afford to be complacent about either one.” 
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No âmbito da gestão de projectos, o gestor de projectos é o líder que nessa qualidade deve 
conciliar as metas da organização com os vários objectivos pessoais dos membros da 
equipa de projecto. No que diz respeito às etapas de desenvolvimento da respectiva 
equipa, de modo a ter um papel positivo para a sua eficiência deverá: (1) reduzir as etapas 
de “formação”, “discussão” e “normalização”; (2) manter a eficácia da equipa durante a 
fase de “desempenho”; e (3) contrariar a baixa de rendimento na etapa de “finalização”. 

Fazendo uma correspondência entre as etapas de desenvolvimento das equipas de 
projecto e as fases(22) dos respectivos projectos, podemos apresentá-la na forma da figura 
seguinte. 

 

ETAPAS 
EQUIPA DE PROJECTO

FASES
DO PROJECTO

FORMAÇÃO

DESEMPENHO

FINALIZAÇÃO

DISCUSSÃO

NORMALIZAÇÃO

CONCLUSÃO

IMPLEMENTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

INICIAÇÃO

Nota: As cinco etapas de desenvolvimento de uma equipa de um projecto,
podem acontecer durante apenas uma das fases do projecto.  

Figura 2.4 - Etapas de Desenvolvimento das Equipas de Projecto versus Fases do Projecto 

2.5 OS RECURSOS HUMANOS 

Uma organização preparada para executar actividades de I&D tem com certeza, dentro de 
um leque de diversos recursos, um elevado potencial de recursos humanos especializados. 

Os projectos de I&D são normalmente enquadrados numa perspectiva da Gestão 
Estratégica da organização. Isto pode levar a que tenham de ser tomadas medidas de 
transformação das estruturas e culturas organizacionais. 

                                                 
(22) Há autores que designam fases (phases), ao que outros referem ser etapas (stages) de um Projecto, para se 

referirem às partes constituintes do “ciclo de vida” (life-cycle) do mesmo. J. Rodney Turner (1993), faz a 
distinção entre fases e etapas; e, segundo o seu critério, as etapas podem ser repetidas em cada fase de 
um Projecto; por exemplo, no “projecto de construção e apetrechamento dos laboratórios de I&D de 
uma universidade”, segundo este autor, considerar-se-ia a “construção e apetrechamento dos 
laboratórios do Departamento de Física”, como a fase I, e, a “construção e apetrechamento dos 
laboratórios do Departamento de Química”, como a fase II, tendo cada uma das fases (muito idênticas), 
as mesmas etapas. Segundo o critério do PMI, apresentado no PMBOK Guide (1996), as etapas de 
Turner, são as fases do Projecto, e, a fase I e a fase II, seriam dois projectos distintos, constituindo um 
Programa (dois ou mais projectos relacionados e geridos de modo coordenado). De uma forma geral 
seguiremos o critério do PMI. 
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O funcionamento eficiente de uma organização (empresarial) está na base de; (1) uma boa 
definição da atribuição de funções; (2) uma esclarecida divisão e polivalência de tarefas; (3) 
uma adequada coordenação da execução das tarefas (Carneiro, 1995: 35-36). É necessário 
estar bem definido: quem faz o quê? de quem depende e para que tarefas? quem coordena 
o quê? 

Do ponto de vista de I&D a “saúde tecnológica” de uma organização depende desta 
possuir um conjunto de pessoas que desenvolvam actividades de especialização e que os 
seus interesses e motivações vão no sentido de se manterem na posse do conhecimento do 
que é “o estado da arte” (the state of the art). Devem, assim, acompanhar de perto o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia que se relacione directa ou mesmo 
indirectamente com a sua especialização. 

As universidades através dos seus centros de I&D são por excelência o meio onde a I&D 
toma formas privilegiadas. Da interacção entre o universo empresarial e o mundo 
universitário podem atingir-se de forma mais eficiente parâmetros de desenvolvimento 
tecnológico. 

Este binómio deve funcionar de modo coordenado. A universidade deve  investigar, 
preferencialmente, algo que a médio ou longo prazo seja útil aos processos de inovação. 
As empresas e outras organizações cujo “negócio principal” (core business) não seja a I&D 
podem vir a colher melhores resultados se algumas das suas actividades forem 
desenvolvidas em colaboração com centros de I&D. 

Vejamos agora algumas questões que se põem aos “profissionais” de I&D. 

Os “profissionais” de I&D designam-se por investigadores e trabalham em organizações 
que também necessitam de executar tarefas de gestão. 

À medida que um investigador progride na carreira, algum do seu tempo vai sendo cada 
vez mais utilizado em actividades de gestão. Algumas destas actividades vão sendo 
executadas quase sem se aperceber disso. Nestas circunstâncias coloca-se um dilema: ser 
um investigador-gestor ou um gestor-investigador. Ser um investigador-gestor pressupõe 
que continua a exercer como função principal a investigação. Neste caso, com o tempo 
“perdido” em actividades de gestão, impede-o de se actualizar. Aparecem outros 
investigadores mais novos que estão na posse dos novos conhecimentos científicos, e os 
seus tornam-se obsoletos. Passar a gestor-investigador coloca-se-lhe a responsabilidade 
por tarefas de gestão, para as quais é improvável que tenha recebido qualquer preparação 
ou treino, e para as quais a sua experiência anterior (de investigador) pouco a pouco se 
torna menos relevante. 

Este dilema pode levar à frustração. 

A evolução da ciência e tecnologia nas últimas décadas tem ocorrido a um ritmo tão 
acelerado que na década de 60 Edmund Leach colocava este problema em termos de que 
“é grande, o  Homem que antes dos 40 anos sabe o que vale a pena saber”. E, Brian Twiss 
vai mais longe referindo que na década de 80 a obsolescência tecnológica pode (podia) 
colocar-se antes da idade dos 30 anos (Twiss, 1986: 177). 

E hoje, na década de 90? Este problema é muito mais complexo. A obsolescência pode 
começar mesmo na escola, se aquilo que é ensinado não estiver pelo menos a par com o 
que é o mundo real, na sociedade actual da realidade virtual. 
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O homem, em especial o investigador, terá de ter um grande poder de adaptação às 
mudanças de paradigma do mundo de hoje. 

As organizações terão de adaptar-se às condições da sua envolvente interna e externa. 

Uma forma de adaptação é adoptar uma estrutura organizacional que melhor se adapte ao 
desenvolvimento das suas actividades. 

2.6 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

Já referimos anteriormente o que é uma estrutura organizacional. 

Antes de desenvolvermos este tema, vejamos dois pontos de vista, que colocam a 
estrutura piramidal com perspectivas diferentes para o futuro das organizações. 

Stephen Robbins (1993: 506-507) apresenta duas perspectivas para o futuro das estruturas 
das organizações, segundo os pareceres de P. F. Drucker e de J. Hoerr. Segundo P. F. 
Drucker (1988), “as organizações de amanhã vão sendo (cada vez) mais achatadas, menos 
hierárquicas, e mais descentralizadas. Em terminologia estrutural, elas irão ser menos 
complexas, menos formais, e mais descentralizadas”. Considera este autor, que a estrutura 
piramidal não satisfaz às exigências, das mudanças rápidas e de grande diversidades, das 
mudanças de comportamento de gestão e à utilização da tecnologia dos computadores. De 
acordo com o pensamento de J. Hoerr (1990), por outro lado, este aposta que “o futuro 
ainda acredita na pirâmide”. Embora considere que as organizações estão em mudança, 
acredita que a pirâmide ainda está viva. Justifica a sua posição na base de que o futuro da 
competição global vai ser entre grandes empresas que necessitam de uma estrutura 
divisional do trabalho, alta formalização e outras características piramidais, para manter o 
controlo, e, com os recursos e as capacidades de gestão que não é possível ter em 
organizações pequenas. Refere ainda que os trabalhadores e os gestores gostam da 
estrutura piramidal, e que “um estudo recente concluiu que menos de 10% de empregos 
estão a criar trabalhos que precisam de trabalhadores com capacidade para se adaptar a 
várias mudanças tecnológicas e de mercados”. Considera que a “estrutura de orquestra 
sinfónica” pode ser adequada para a gestão de grupos de investigadores, mas 
desadequada para alguns trabalhadores, tais como operadores de máquinas, trabalhadores 
em serviços de saúde, etc., onde a estrutura da pirâmide é mais adequada. 

Depois da análise dos dois pontos de vista anteriores, que à primeira vista se podem 
considerar contraditórios, qual será a estrutura organizacional mais eficiente do futuro ? 

Como já referimos anteriormente, a eficiência de uma organização não depende 
exclusivamente da sua estrutura, mas esta poderá ser adaptada para cumprir melhor as 
funções que lhe são inerentes. 
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2.7 AS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E A GESTÃO DE PROJECTOS 

Thomaz Wheelen (1995: 228) refere (na sua obra) que Alfred Chandler concluiu, de um 
estudo efectuado em grandes empresas dos Estados Unidos, que "mudanças nas 
estratégias empresariais conduzem a mudanças na estrutura organizacional". Por outro 
lado, T. Wheelen é também de opinião que, as estruturas organizacionais também 
influenciam as respectivas estratégias. 

De uma forma geral, a alteração de situações nas envolventes das organizações conduzem 
a mudanças nas suas estratégias, e, estas podem levar a alterações da estrutura 
organizacional. Nestes termos, deve considerar-se e manter-se uma estreita ligação entre 
as estratégias, as estruturas e as respectivas envolventes da organização. 

A perspectiva de A. Chandler, referida por Wheelen (1995: 228) pode apresentar-se no 
esquema da figura seguinte: 

Criada
Nova

Estratégia?

Nascem
Novos Problemas
Administrativos

Diminui
Performance
Económica

Adoptada
Nova Estrutura

Adequada

Regresso aos
Níveis de Lucros

Anteriores  

Figura 2.5 - Mudanças Estratégicas versus Alterações da Estrutura Organizacional 

Os projectos estão sempre enquadrados em determinadas organizações. Os aspectos 
estruturais das organizações, em que se desenvolvem, influenciam os processos dos 
respectivos projectos. 

Em primeiro lugar vamos analisar os diversos tipos de estrutura organizacional e a sua 
influência na óptica da gestão de projectos em geral. 

Em sequência faremos a apresentação de vários tipos de estruturas e a sua relação com as 
actividades (projectos) de I&D. 

Considerando a gestão de projectos como critério, para caracterização das estruturas 
organizacionais, estas podem dividir-se em dois grandes grupos (PMBOK Guide, 1996: 17): 

• Organizações não baseadas em projectos - onde é raro haver sistemas de gestão 
para apoiar o desenvolvimento de projectos de forma eficiente e eficaz. 
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• Organizações baseadas em projectos - onde a maior parte das operações consistem 
em projectos. 

Os casos extremos, dos dois grupos anteriores, são representados respectivamente pela 
organização funcional e pela organização de gestão por projectos (esta última também 
designada por organização projectizada), cujas estruturas se apresentam nas figuras 
seguintes. 

CHEFE
EXECUTIVO

Gestor
Funcional

Equipa de Trabalho

Coordenação
de

Projectos

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Gestor
Funcional

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Gestor
Funcional

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Nota: As caixas pretas representam as equipas de trabalho envolvidas em actividades de projectos

Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 21.  

Figura 2.6 - Coordenação de Projectos em Organização Funcional 
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CHEFE
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Nota: As caixas pretas representam as equipas de trabalho envolvidas em actividades de projectos

Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 21.  

Figura 2.7 - Coordenação de Projectos em Organização de Gestão por Projectos 
(Projectizada) 
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As organizações baseadas em projectos podem classificar-se ainda em duas categorias: 

• Organizações cujo negócio principal é o desenvolvimento de projectos para 
terceiros, nomeadamente gabinetes de arquitectos, engenheiros, consultores, etc.. 

• Organizações que tenham adoptado como tipo de gestão, a gestão por projectos. 

Estes dois tipos de organizações apresentam características que pressupõem sistemas de 
gestão que devem facilitar a gestão de projectos, em especial no que diz respeito ao 
funcionamento dos respectivos sistemas financeiros. 

Na organização funcional cada trabalhador tem um chefe bem definido na base de uma 
hierarquia. As equipas de trabalho estão agrupadas por especialidades da mesma forma 
que as do tipo da hierarquia em que se enquadram, tais como a produção, o marketing, a 
engenharia e as finanças. Um projecto de engenharia é executado no âmbito do respectivo 
departamento de modo independente dos departamentos de produção e marketing. 
Quando há necessidade de qualquer coordenação, esta é feita a nível da estrutura superior 
de chefia dos vários departamentos. 

A organização de gestão por projectos (projectizada) apresenta praticamente todos os 
elementos das equipas de trabalho (equipas de projecto) a trabalharem em projectos. Neste 
caso o gestor de projectos tem um elevado grau de independência e de autoridade. Mesmo 
que nestes casos existam departamentos, todos os grupos envolvidos em projectos 
dependem directamente do gestor de projectos a quem relatam as suas actividades. 

Considerando estas duas estruturas extremas do ponto de vista da gestão de projectos 
podem, segundo J. Rodney Turner (1993), considerar-se ambas como estruturas inflexíveis. 

A estrutura funcional obriga que, no projecto, a Estrutura de Divisão do Trabalho (EDT) 
(WBS - Work Breakdown Structure) esteja alinhada com a Estrutura de Divisão 
Organizacional (EDO) (OBS - Organization Breakdown Structure), enquanto a estrutura 
projectizada terá a EDO alinhada com a EDT. 

No entanto, do ponto de vista da gestão de projectos, embora ambas possam apresentar 
uma grande inflexibilidade de modo a conciliar a vida do trabalho em projecto com as 
restantes actividades funcionais (para os membros das equipas de projecto que as tenham), 
consideramos mais vantajosa a estrutura projectizada. 

Entre a organização funcional e a projectizada podem constituir-se outros tipos de 
organização que normalmente se designam por organizações em matriz baseadas em 
determinadas estruturas matriciais. 

Podem considerar-se três estruturas matriciais, conforme se apresentam nas figuras 
seguintes. 
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Nota: As caixas pretas representam as equipas de trabalho envolvidas em actividades de projectos

Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 21.
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Figura 2.8 - Coordenação de Projectos em Organização Matricial “Fraca” 
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Nota: As caixas pretas representam as equipas de trabalho envolvidas em actividades de projectos

Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 21.  

Figura 2.9 - Coordenação de Projectos em Organização Matricial “Equilibrada” 
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Nota: As caixas pretas representam as equipas de trabalho envolvidas em actividades de projectos

Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 21.  

Figura 2.10 - Coordenação de Projectos em Organização Matricial “Forte” 

Na organização matricial "fraca" o gestor de projectos é um "coordenador" das tarefas dos 
projectos, mas a sua autoridade para atribuir prioridades na sua execução e na atribuição 
de recursos é limitada. É um caso, em que o gestor de projectos "tem responsabilidade mas 
não tem autoridade", o que se reveste de uma posição impossível de manter por muito 
tempo, na perspectiva de poder executar um trabalho eficiente. Na organização matricial 
"forte" o gestor de projectos tem primariamente responsabilidade pela execução das 
tarefas e os chefes funcionais atribuem-lhe pessoal a tempo inteiro ou parcial. Neste caso o 
gestor de projectos tem controlo mais efectivo sobre o pessoal das equipas de projecto. 

Entre as estruturas matriciais "fraca" e "forte" temos a organização matricial "equilibrada", 
onde as responsabilidades do gestor de projectos são repartidas com as dos gestores 
funcionais. Neste caso, o gestor de projectos tem responsabilidade pela gestão do "tempo" 
e do "custo", e o gestor funcional é responsável pela gestão da qualidade. Esta, é também 
uma situação difícil de manter, e inclina-se mais para o lado da situação da matriz "fraca" 
quando  o gestor  de projectos perde força, ou vai no sentido da matriz "forte" quando o 
gestor de projectos assume uma liderança do processo. 

Do ponto de vista da gestão de projectos a mais aconselhável segundo J. Rodney Turner 
(1993) é a organização matricial "equilibrada", onde a Estrutura de Divisão Organizacional 
cruza a Estrutura de Divisão do Trabalho, do projecto. 

Perante os prós e os contras das organizações já referidas, actualmente há organizações 
(modernas) que assumem na respectiva estrutura global, cada um dos tipos de estrutura 
apresentadas anteriormente, considerados aos vários níveis, e constituindo assim uma 
organização híbrida ou multiestrutura como forma de estrutura composta. Apresenta-se 
uma estrutura deste tipo, na figura seguinte. 
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Gestor
Funcional

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Gestor
Funcional

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Gestor
Funcional

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Equipa de Trabalho

Gestor de
Gestores de Projectos 

Gestor de Projectos

Gestor de Projectos

Gestor de Projectos

CHEFE
EXECUTIVO

Coordenação
do

Projecto B

Coordenação
do

Projecto A

Nota: As caixas pretas representam as equipas de trabalho envolvidas em actividades de projectos

Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 21.  

Figura 2.11 - Coordenação de Projectos em Organização Composta 

Na Tabela seguinte, resumem-se as influências que as estruturas organizacionais têm na 
gestão de projectos, nomeadamente no que se refere aos aspectos relacionados com o 
gestor de projectos. 

 
Tipo 

Organização 
  Matriz   

Características 
Projecto 

Funcional Fraca Equilibrada Forte Projectizada 

Autoridade 
do Gestor de Projectos 

Pouca ou 
Nenhuma 

Limitada Baixa ou 
Moderada 

Moderada 
ou Alta 

Alta ou Quase 
Total 

% realização Pessoal envolvido 
tempo inteiro trabalho projecto  

Virtualmente 
Nenhuma 

0 - 25% 15 - 60% 50 - 95% 85 - 100% 

Papel 
do Gestor de Projectos 

Tempo 
Partilhado 

Tempo 
Partilhado 

Tempo Inteiro Tempo 
Inteiro 

Tempo 
Inteiro 

Título/ 
Papel do Gestor de Projectos 

Coordenador/
Líder do 
Projecto 

Coordenador/
Líder do 
Projecto 

Gestor 
Projecto/ 

Project Officer 

Gestor 
Projecto/ 

Gestor 
Programa 

Gestor 
Projecto/ 

Gestor 
Programa 

Equipa Administrativa do Gestor 
de Projectos 

Tempo 
Partilhado 

Tempo 
Partilhado 

Tempo 
Partilhado 

Tempo 
Inteiro 

Tempo Inteiro 

Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 18. 

Tabela 2.1 - Influências das Estruturas Organizacionais na Gestão de Projectos 

2.8 AS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E A GESTÃO DE PROJECTOS DE I&D 

Quando se estuda uma estrutura organizacional para satisfazer às necessidades e 
condições da inovação tecnológica, neste caso, para que os projectos de I&D decorram sem 
grandes problemas e com bons resultados, há que ter em consideração alguns factores. 
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Nestas condições, Brian Twiss (1986), no estudo sobre a estrutura organizacional, 
vocacionada para a I&D, identifica os factores seguintes: 

• Conciliar os objectivos de longo prazo, sobre o desenvolvimento das equipas de 
trabalho e da experiência tecnológica, com as necessidades de aplicar a tecnologia 
adequada para o curto prazo, a fim de satisfazer os objectivos comerciais imediatos. 

• Transferência para o interior da organização de informação tecnológica, e adoptar 
políticas internas no sentido de executar actividades de I&D. 

• Associação das equipas de trabalho em marketing, produção e finanças de forma 
coordenada e global. 

• Preservar um elevado grau de autonomia dos gestores de projectos, em conjunto com 
o controlo global dos recursos que se investem nos respectivos projectos. 

• Um estilo de liderança adequado às necessidades sociais e organizacionais. 

• Reconhecimento do perfil tecnológico da organização. 

• Necessidades de motivar as equipas de trabalho e estimular a criatividade. 

 

Apresentam-se a seguir, certas estruturas organizacionais, no âmbito das actividades de 
I&D, e analisadas de acordo com o critério da gestão de projectos. Algumas destas 
estruturas diferem apenas na importância que se coloca sobre a autoridade dos respectivos 
gestores de projectos. 

Muitos centros de I&D seguem a prática universitária para organizarem o respectivo 
trabalho, de acordo com a divisão por áreas científicas ou tecnológicas. Uma estrutura que 
assenta nesta prática, é do tipo da figura seguinte. 

 

DIRECTOR
DE I&D

Chefe
da

Física

Chefe
da

Mecânica

Chefe
da

Electrotecnia

Departamento de
Electrónica

Departamento de
Telecomunicações

Departamento
de Física

Departamento
de Mecânica

Fonte: Adaptado de Twiss, Brian C. (1986). Managing
Technological Innovation, p. 184.

(...)

 

Figura 2.12 - Organização de Centros de I&D por Áreas Científicas 
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A organização por áreas científicas apresenta vantagens para os elementos que nela 
iniciam o seu trabalho. Neste caso, a própria estrutura identifica-se com as suas 
especializações próprias. 

Do ponto de vista dos novos investigadores, esta estrutura apresenta outras vantagens, 
como seja: (1) facilitar a sua integração na organização; (2) identificá-los com o grupo da 
sua especialização podendo obter apoio técnico e estímulo intelectual; (3) exercer a 
actividade numa área para a qual foram preparados, nos estudos anteriores; e (4) permitir 
que a avaliação do seu desempenho seja feita por superiores que têm uma formação 
académica semelhante, o que lhes facilita fazer um julgamento com competência técnica 
do seu desempenho. (Twiss, 1986: 185). 

Do ponto de vista dos propósitos da inovação tecnológica, a estrutura por áreas científicas 
não apresenta as melhores condições para a sua satisfação. Apresenta, isso sim, boas 
condições para a aquisição de novos conhecimentos, e para satisfação dos desejos dos 
investigadores, e para o desenvolvimento das equipas de I&D. 

Em resumo, pode dizer-se que é uma estrutura que serve melhor os interesses dos 
investigadores e das suas equipas de I&D, do que as necessidades da própria organização 
que estes servem. 

Se considerarmos as actividades de I&D, na óptica da gestão de projectos, podem 
considerar-se outras organizações que, nesta perspectiva, favoreçam o desenvolvimento 
dos projectos com o fim de obter inovação tecnológica. Assim, as respectivas estruturas, a 
estudar, devem apresentar condições para desenvolver processos de inovação, neste caso, 
com a finalidade de executar projectos de I&D. 

De acordo com o entendimento de Jean-Marie Choffray e Françoise Dorey, apresentado 
por Jean-Michel Ribault (et al.) (1995) algumas dessas condições são: (1) "evitar nomear 
peritos para realizar uma inovação. É (melhor) deixá-los designarem-se por eles próprios"; 
(2) "baixar, na estrutura, o mais possível o nível de tomada de decisão"; (3) "tolerar os 
insucessos e o tempo ‘perdido’ (admitir o direito ao erro)"; (4) “dar aos inovadores a 
possibilidade de utilizarem os recursos dos órgãos existentes e dos fornecedores 
exteriores". 

Face às condições anteriores e a outras que se veja serem necessárias para garantir sucesso 
aos projectos de I&D, há que responder à questão seguinte: "A estrutura formal está 
adaptada à inovação?" 

Uma forma de responder a esta questão é através da implementação de processos de 
avaliação da I&D, onde a rendibilidade(23) da I&D é um dos parâmetros quantificável, mas 
que carece de uma interpretação cuidada. 

A rendibilidade(24) da I&D representa-se pela relação entre os investimentos feitos em 
I&D e o benefício gerado pelos respectivos investimentos: 

                                                 
(23) O termo “rendibilidade” também se costuma designar por “rentabilidade”. 
(24) Existem algumas técnicas tradicionais para medição da rendibilidade de um projecto, nomeadamente: 

(1) O Período de Recuperação do Capital Investido (Pay-Back Period), baseado no período de retorno do 
capital investido; (2) A Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) (Internal Rate of Return - IRR), baseado na 
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Rendibilidade = Benefícios
Investimentos

 

Numa organização, em especial numa sociedade comercial (empresa), o resultado final do 
investimento em I&D não depende exclusivamente do trabalho dos investigadores. Há 
que considerar a organização de forma global, e isto depende de cada tipo de organização. 

Segundo Richard Foster (1986), através da descrição de Jean-Michel Ribault (et al.) (1995), 
"os benefícios que resultam do investimento tecnológico" dependem, (1) da “quantidade 
de progresso tecnológico levado a cabo pela I&D graças ao investimento", e, (2) do 
"dinheiro suplementar que os clientes estão prontos a gastar [pagar] para adquirirem esse 
progresso [tecnológico]". 

No primeiro caso, a rendibilidade depende das actividades de I&D. No segundo caso, é da 
responsabilidade dos serviços comerciais, nomeadamente do marketing e da força de 
vendas. 

O primeiro factor é a "produtividade" da I&D: 

Produtividade = Produç ã o da I&D
Investimentos

 

O segundo factor é o "rendimento financeiro" da I&D: 

 Rendimento Financeiro = Benefícios
Produç ã o da I&D

 

Assim, temos que a "rendibilidade" é o produto destes dois factores: 

Rendibilidade da I&D      = Produtividade da I&D     x    Rendimento da I&D 

A perspectiva das organizações, nomeadamente das sociedades comerciais, é maximizar a 
rendibilidade da I&D, e como se apresenta na expressão anterior, a rendibilidade depende 
da produtividade e do rendimento económico da mesma. 

Algumas empresas de grande dimensão, adoptam uma organização multidivisional, com 
uma estrutura divisional por linha de produtos. Nestes casos, as actividades de I&D, 
podem ser executadas num departamento de I&D central, ou em centros de I&D existentes 
em cada divisão. 

Estes dois tipos de estruturas apresentam-se nas duas figuras seguintes. 

 

                                                                                                                                                                  
taxa de retorno do capital investido; (3) O Valor Actual Líquido (VAL) (Net Present Value - NPV), 
baseado na análise do cash-flow. 
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Fonte: Adaptado de Twiss, Brian C. (1986). Managing Technological Innovation, p. 187.  

Figura 2.13 - Organização de Centros de I&D por Linha de Produtos - I&D Centralizada 
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Fonte: Adaptado de Twiss, Brian C. (1986). Managing Technological Innovation, p. 187.
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Figura 2.14 - Organização de Centros de I&D por Linha de Produtos - I&D Endivisionada 

Nestes dois casos anteriores, a orientação por áreas disciplinares desacentua-se, muito 
embora, cada um dos respectivos centros de I&D possam ser organizados por áreas 
disciplinares, se for considerado conveniente, face à sua dimensão e à necessidade de 
possuir multidisciplinaridade com alguma independência. 

No segundo caso, em que a I&D está endivisionada, a responsabilidade do director de 
I&D, sobre as respectivas actividades de I&D, pode ser bastante reduzida. Neste caso 
serão os próprios directores (funcionais) das divisões, os responsáveis pelos respectivos 
centros de I&D. Neste caso, este tipo de organização pode proporcionar um maior 
entrosamento entre a I&D e o marketing, mas dificulta a coordenação das actividades de 
I&D e a utilização de sinergias. 
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Para evitar os inconvenientes das organizações anteriores de gestão simples dos projectos 
de I&D, adopta-se um tipo diferente de estrutura: a organização em matriz. 

Neste caso, a responsabilidade da gestão, perante o director de I&D, apresenta-se em duas 
dimensões: (1) a manutenção das normas profissionais, dentro da mesma área científica, e 
o desenvolvimento das carreiras, das respectivas equipas de trabalho, são da 
responsabilidade dos chefes das áreas científicas principais; (2) o progresso dos projectos 
de I&D é da responsabilidade dos gestores de projectos. 

Este tipo de organização apresenta dois tipos de conflitos, perante as regras da gestão 
tradicional, que originalmente nasceram das escolas militares(25): (1) uma pessoa deve 
depender apenas de um chefe; e (2) a responsabilidade e a autoridade devem estar ao 
mesmo nível, e devem ser equitativas. Neste caso, nem uma nem outra regra se cumprem. 
Cada pessoa das equipas de projecto, depende de dois gestores. Depende do gestor do 
projecto em que trabalha, para as actividades que tem de executar no respectivo projecto. 
Depende do chefe da área científica principal, no que diz respeito ao desenvolvimento da 
sua carreira profissional. 

Este tipo de estrutura, equivale à organização matricial “forte”, apresentada no âmbito da 
gestão de projectos em geral. 

DIRECTOR  DE  I&D

Área
Científica

A

Área
Científica

C

Área
Científica

B

Gestor
de Projectos

1

Gestor
de Projectos

2

Gestor
de Projectos

3

Responsabilidade
Profissional
e Carreiras

Responsabilidade pela Gestão de Projectos 

Fonte: Adaptado de Twiss, Brian C. (1986). Managing Technological Innovation, p. 188.  

Figura 2.15 - Organização de Centros de I&D - Modelo Matricial 

Fazendo a extrapolação do tipo de estrutura matricial anterior, relativa exclusivamente às 
actividades de I&D, para uma estrutura organizacional de uma empresa ou de outro tipo 
de organização mais complexa, onde as várias áreas científicas são substituídas pelas 
funções principais que a caracterizam, uma das funções a considerar pode ser a função de 

                                                 
(25) Estas regras estão de acordo com uma estrutura hierárquica pura, assente numa estrutura em pirâmide.  
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I&D. Neste caso, o exemplo da organização apresentada na figura seguinte, pode 
considerar-se com uma estrutura adequada para levar a efeito processos de inovação. 

 

DIRECTOR DE GESTÃO

Director
de

I & D

Director
de

Produção

Director
de

Engenharia

Gestor
de Projectos

1

Gestor
de Projectos

2

Gestor
de Projectos

3

Director
de

Marketing

Director
de

Finanças

Secção
de Topo

Secção
de Topo

Secção
de Topo

Secção
de Topo

Secção
de Topo

Fonte: Adaptado de Twiss, Brian C. (1986). Managing Technological Innovation, p. 189.  

Figura 2.16 - Organização Matricial para os Processos de Inovação 

O tipo de estrutura matricial, da figura anterior, apresenta características que permitem 
uma transição gradual de um projecto das fases de I&D para a respectiva implementação. 
Quando o projecto tiver como objectivo a obtenção de um ou mais produtos, esta 
estrutura, facilitará a transição da I&D para a fase de produção. Neste caso, as mesmas 
facilidades  sucederão entre a produção e as fases de promoção, venda e distribuição. 

Outras estruturas organizacionais poderão não facilitar fazer a ponte entre a I&D e a 
produção, o que pode constituir alguns problemas à continuidade do projecto. Neste caso, 
é normal que existam falhas desde o início da produção por não ter havido o 
acompanhamento adequado com o fabrico dos protótipos, o que leva a aparecerem 
problemas desconhecidos na fase da produção. A rapidez com que se resolvem estes tipos 
de problemas depende maior ou menor facilidade de comunicação entre os vários 
departamentos, desde a fase de I&D, até mesmo à fase final de entrega ao cliente final do 
produto. É essencialmente um problema de comunicação associado com a estrutura 
organizacional, pelo que às equipas de trabalho da produção é por vezes recusado o 
acesso à maior parte dos dados da I&D. Do mesmo modo, a I&D muitas vezes desconhece 
os processos da produção que facilitaria a sua produção em série (eventual), e para 
facilitar do mesmo modo as actividades de marketing.  

Quando a comunicação interdepartamental é fácil, a respectiva ligação diz-se ser do tipo 
por “contacto directo”. 
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I &  D Produção

 

Figura 2.17 - Ligação de Comunicação por Contacto Directo 

Quando existem dificuldades de comunicação entre os vários departamentos, 
nomeadamente entre o de I&D e o de produção, então para minimizar os problemas que 
daí advêm, recorre-se à ligação de comunicação por “contacto indirecto”, através de um 
elemento que os interliga, normalmente um “grupo de ligação” é constituído para 
executar essa função. 

I & D
Grupo

de Ligação Produção

 

Figura 2.18 - Ligação de Comunicação por Contacto Indirecto 

Este tipo de solução, apresenta alguns inconvenientes: (1) necessidade de mais uma equipa 
de trabalho; (2) aumento da possibilidade de erro por haver uma duplicação dos circuitos 
de comunicação; e (3) aumento do isolamento interdepartamental, e aumento das 
disfuncionalidades. 

A transferência de pessoal entre os dois departamentos é outro processo utilizado por 
algumas organizações. Na parte final das actividades de I&D de um projecto, algumas 
pessoas da produção são transferidas para o departamento de I&D para se familiarizarem 
com as técnicas e as soluções adoptadas. Por outro lado, a produção pode ser 
acompanhada por alguns elementos do órgão de I&D, transferidos temporariamente para 
o departamento de produção, quando se inicia esta fase. 

Qual a estrutura mais adequada para desenvolver actividades de I&D? Uma resposta 
simples para esta questão será: a estrutura que permita maximizar a produtividade da 
I&D. 

Vamos, assim, debruçar-nos um pouco mais sobre o factor da produtividade da I&D, uma 
vez que este se considera estar relacionado com a estrutura organizacional de I&D. 
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Segundo refere Thomaz L. Wheelen (et al.) (1995: 354-355), de "um estudo de 15 empresas 
multinacionais com sucesso em operações de I&D, este sucesso centra-se em três medidas: 
(1) aumento da transferência de tecnologia da I&D para as unidades de negócio; (2) 
aceleração do tempo de colocação no mercado de novos produtos e processos; e (3) 
institucionalização do cruzamento da participação dos órgãos funcionais com as 
actividades de I&D”. Este "estudo revelou (ainda) as 13 melhores práticas que todas as 
empresas seguiram", para implementar tais medidas. 

Aquelas “13 melhores práticas”, descritas a seguir, podem proporcionar a um gestor 
estratégico compará-las com as actividades de I&D da sua organização, e aproveitar as 
conclusões daí retiradas, para melhorar a sua rendibilidade. 

Assim, as “13 melhores práticas” para aumentar a I&D(26), nas organizações empresariais, 
são as seguintes: 

1. As estratégias empresariais e as das unidades de negócio estão bem definidas e são 
do conhecimento de todos de forma clara. 

2. As tecnologias principais são definidas e comunicadas à I&D. 

3. Os investimentos são feitos nas capacidades que estão a ser desenvolvidas em I&D 
a nível multinacional com o objectivo de colher ideias a nível internacional. 

4. Os fundos para a investigação provêm de fontes da empresa (global) para assegurar 
objectivos de longo prazo; fundos para o desenvolvimento provêm das unidades de 
negócios para assegurar a sua rendibilidade (accountability). 

5. As investigações básicas e aplicadas são realizadas quer num centro de investigação  
central quer num pequeno número de laboratórios, cada um centrado numa área 
científica ou tecnológica específica. O trabalho de desenvolvimento é realizado 
normalmente nos locais das unidades de negócio. 

6. Equipas formais e funcionais-cruzadas são criadas para projectos básicos, aplicados 
e de desenvolvimento. 

7. Existência de mecanismos formais para interacção entre cientistas, e entre a I&D e 
outras funções. 

8. Utilização de ferramentas analíticas para selecção de projectos tal como para 
avaliação do prosseguimento de outros projectos. 

9. A transferência de tecnologia para as unidades de negócio é a medida mais 
importante da eficiência da I&D. 

10. Medidas efectivas do desenvolvimento das carreiras são colocadas a todos os níveis 
da I&D. 

11. O recrutamento de novas pessoas faz-se através de diversas universidades e de 
outras empresas quando são necessárias algumas capacidades e experiências 
específicas que necessitam de muito tempo para se desenvolverem internamente.

                                                 
(26) Fonte referida por Thomaz L. Wheelen (et al.) (1995): I. Krause and J. Liu, "Benchmarking R&D 

Productivity". Artigo reimpresso da revista Planning Review, Jan/Feb 1993. 
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12. Alguma investigação básica é executada internamente, mas há também muitas 
relações com universidades e outras entidades. 

13. São utilizados mecanismos formais para monitorizar os desenvolvimentos 
tecnológicos externos. 

Face aos pressupostos anteriores, considera-se que para obter bons resultados, uma 
organização, tem de adoptar uma multiplicidade de acções, no seu interior, mas não 
esquecendo as suas inter-relações com o meio exterior, através do estabelecimento de 
acordos de consórcio, outras acções cooperativas, fusões, etc.. 

Uma estrutura organizacional que se considera poder adaptar-se às necessidades do 
futuro das organizações, com objectivos em desenvolver processos de inovação, é o 
modelo que se implemente através de um esquema idêntico ao da figura seguinte. 

Director
Financeiro

Director
de Marketing

Director
de Produção Director  de  I&D

����������� �������������� ������������� ������������

�������
�������
��������������
�������
��������������
�������
�������

O
rg

an
iz

aç
ão

M
at

ric
ia

l

�����������
�����������

��������
��������Orgãos Departamentais Orgãos Disciplinares Gestores de Projectos

2

1

Liderança de um novo empreendimento para extensão do negócio existente

N
ov

o 
Em

pr
ee

nd
im

en
to

 X

N
ov

o 
Em

pr
ee

nd
im

en
to

 Y

3

Futuro
Negócio

Diversificação

6Acordo de
Consórcio

(Joint Venture)
5

Fusão
de

Empresas
4

Fonte: Adaptado de Twiss, Brian C. (1986). Managing Technological Innovation, p. 197.
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1 - I&D centralizada por áreas cientificas principais 4 - Participação de capital em empresas “holdings” 
2 - Organização Matricial 5 - Acordos de Consórcio com outras empresas 
3 - Gestão de empreendimentos 6 - I&D pré-competitiva e de modo cooperativo 

Figura 2.19 - Organização Híbrida ou Multiestrutura 

O modelo da figura anterior, pode considerar-se uma aplicação da estrutura da 
“organização composta”, apresentada no âmbito da gestão de projectos em geral. 
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3. A I&D E A DEFESA NACIONAL 

3.1 CONCEITOS SOBRE I&D 

Antes de fazermos um breve enquadramento da investigação científica e o 
desenvolvimento tecnológico na Defesa, apresentamos alguns conceitos gerais, 
relacionados com estes assuntos. 

A investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, vulgarmente designam-se 
simplesmente por investigação e desenvolvimento (I&D)(27). A I&D está intimamente 
relacionada com dois conceitos: a ciência e a tecnologia. 

"Ciência e Tecnologia" (C&T) são dois conceitos que estão, actualmente, intimamente 
interligados. A evolução de um produz normalmente progressos no outro: são realidades 
interdependentes. Caraça (1993: 67-68) refere que "os progressos na ciência dependem em 
larga medida da invenção de instrumentos científicos adequados, cuja possibilidade de 
manufactura se reporta, inevitavelmente, ao grau de desenvolvimento tecnológico da 
época correspondente". E por outro lado diz também que "a aplicação deliberada de 
conhecimentos científicos impulsionou fortemente o nível tecnológico das organizações e 
das sociedades que a experimentaram". 

O mesmo autor refere ainda que, segundo recomendações da UNESCO(28) a ciência "pode 
entender-se como o conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de 
causalidade dos factos observáveis, obtido através do estudo objectivo dos fenómenos 
empíricos", e que a tecnologia é um “conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos 
directamente aplicáveis à produção, à melhoria ou à utilização de bens ou serviços". 

3.1.1 Tipos de actividades científicas e tecnológicas 

De acordo com o "Manual de Frascati" (OCDE, Paris, 1981), como referência genérica, 
apresentada pela JNICT (1991), e, na elaboração das instruções para o preenchimento do 
“Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional” (JNICT, 1995), por Actividades 
Científicas e Tecnológicas deve entender-se o conjunto das "actividades sistemáticas, 
estreitamente ligadas às produção, promoção, difusão e aplicação de conhecimentos 
científicos e técnicos em todos os domínios da ciência e da tecnologia". De entre as 
Actividades  Científicas e Tecnológicas há a distinguir, para efeito da inquirição referida, 
os dois tipos seguintes: (1) Investigação e Desenvolvimento Experimental (I&DE); e, (2) 
Outras Actividades Científicas e Técnicas (OAC&T). 

“Investigação e Desenvolvimento Experimental” (I&DE) engloba os "trabalhos criativos 
prosseguidos de forma sistemática, com vista a ampliar o conjunto dos conhecimentos, 
                                                 
(27) O acrónimo I&D, utiliza-se em Portugal à semelhança do inglês R&D (Research and Development), e do 

francês R-D (Recherche-Développement). 
(28) In UNESCO, (1979). "An Introduction to Policy Analysis in Science and Technology", in Science policy 

studies and documents, N.º 46, UNESCO: Paris (Caraça, 1993). 



A I&D E A DEFESA NACIONAL 

 

 

- 40 - 

incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização 
desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações". 

“Outras Actividades Científicas e Técnicas” (OAC&T) reúnem um conjunto de 
actividades, sem carácter significativamente inovatório, cuja realização não se inscreva, 
única ou principalmente, no âmbito de Projecto(s) de I&DE. São exemplo deste tipo de 
actividades: 

• Consultoria técnica e projectos de engenharia de pormenores; 

• Controlo de qualidade, ensaios e testes de rotina e normalização; 

• Cuidados médicos especializados; 

• Documentação e informação científica e técnica e a sua difusão; 

• Estudos de políticas e programas operacionais; 

• Prospecção de recursos naturais; 

• Recolha e análise de dados, de interesse geral ou específico; 

• Serviços em Jardins Botânicos e Zoológicos, Museus e Reservas Naturais; 

• Serviços de patentes e licenças. 

3.1.2 Qualificação 

A partir dos conceitos apresentados anteriormente permitimo-nos distinguir a I&DE de 
OAC&T, através da sua finalidade, incluir ou não actividades de natureza 
significativamente inovatória. 

No entanto, “todas as actividades ao serviço de um projecto de I&DE terão de ser 
consideradas como actividades de I&DE”, mesmo que o seu contributo inovatório 
específico, seja eventualmente nulo. 

A qualificação das actividades científicas e tecnológicas em I&DE e OAC&T, fica melhor 
ilustrado com os exemplos da JNICT (1991), que apresentamos a seguir: 

“Exemplo <> O registo corrente de temperaturas e pressões atmosféricas, enquanto 
operação rotineiramente executada por um organismo de previsão meteorológica, não é 
actividade de I&DE, devendo ser incluído em OAC&T (rúbrica "Recolha e análise de 
dados de interesse geral"). Contudo, se o registo é, por exemplo, efectuado no âmbito de 
um projecto de I&DE relativo a Energia Solar, constitui uma actividade subsidiária de 
I&DE e como tal deve ser contabilizado.” 

“Exemplo <> Uma autópsia, efectuada para determinação das causas de um óbito, 
enquadra-se em OAC&T. Contudo, se a autópsia for efectuada com vista ao estudo de 
determinados efeitos, no âmbito do desenvolvimento de métodos de tratamento, constitui 
actividade de I&DE.” 

Na sequência dos exemplos anteriores, a JNICT (1991), de modo semelhante, apresenta 
outros “exemplos de OAC&T: 
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• a interpretação e a discussão de possíveis consequências económicas de uma 
alteração do sistema tributário, no país ou numa dada região; 

• a previsão de variações na procura de serviços sociais, no quadro de alterações 
demográficas; 

• a aplicação de métodos da Investigação Operacional à optimização de decisões 
empresariais; 

• a utilização de técnicas correntes de Psicologia Aplicada, no exame de crianças 
deficientes.” 

Face ao exposto, a classificação das actividades científicas e tecnológicas em I&DE e 
OAC&T, dependerá do âmbito do projecto de I&D, em que se enquadram as respectivas 
actividades, já que o mesmo tipo de actividade pode, num determinado projecto, ser 
qualificada em I&DE, e noutro projecto, com um âmbito diferente, pode ser classificada 
em OAC&T. 

3.1.3 Categorias de I&DE 

Ainda de acordo com o “Manual de Frascati”, a JNICT (1991, 1995) e Caraça (1993) referem 
que, de um ponto de vista funcional, importa distinguir as seguintes categorias de 
actividade de I&DE: 

• Investigação Fundamental (IF); 

• Investigação Aplicada (IA); 

• Desenvolvimento Experimental (DE). 

De acordo com as fontes de informação referidas antes, considera-se que: 

“A Investigação Fundamental (IF) consiste em ‘trabalhos, experimentais ou teóricos, 
empreendidos com a finalidade de obtenção de novos conhecimentos científicos sobre os 
fundamentos de fenómenos e factos observáveis, sem objectivos específicos de aplicação 
prática’. 

É objecto da IF a análise de propriedades, de estruturas e de relações, com vista a formular 
e testar hipóteses, teorias ou leis. 

Embora não visem aplicação prática imediata, os trabalhos de IF podem ser orientados 
para domínio(s) de particular interesse para as organizações executoras (Investigação 
Fundamental Orientada). 

Os resultados da IF não são em geral negociáveis, destinando-se, normalmente, a 
divulgação sob a forma de publicação, ou a permuta entre organizações e pessoas 
interessadas.” 

“A Investigação Aplicada (IA) consiste em ‘trabalhos, originais também, efectuados com 
vista à aquisição de novos conhecimentos, mas para uma finalidade ou um objectivo pré-
determinados’. 

A IA é prosseguida, quer para determinação de utilizações possíveis de resultados da IF, 
quer para estabelecimento de métodos ou novos meios de consecução de objectivos pré-
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determinados. Os resultados da IA, reportando-se, em geral, a um produto único, ou a um 
número limitado de produtos, a operações, a métodos ou a sistemas, podem ser objecto de 
registo sob a forma de patente, ou até ser mantidos em regime de confidencialidade.” 

“O Desenvolvimento Experimental (DE) consiste na ‘utilização sistemática de 
conhecimentos existentes, obtidos por investigação e/ou experiência prática, com vista à 
fabricação de novos materiais, produtos ou dispositivos, estabelecimento de novos 
processos, sistemas ou serviços, ou para melhoria significativa dos já existentes’.” 

Para ilustrar, as diferenças entre os três tipos de categorias de I&D, a JNICT (1991), 
apresenta alguns exemplos, que nos permitimos transcrever a seguir: 

“Exemplo <> O estudo de absorção de radiação electromagnética por um cristal, para 
obtenção de informações sobre a respectiva estrutura electrónica, é IF. O estudo da 
absorção de radiação electromagnética pelo mesmo material, em condições experimentais 
diversas (temperatura, teor de impurezas, etc.), tendo em vista a obtenção de certas 
propriedades de detecção da radiação (sensibilidade, tempo de resposta, etc.), é IA. A 
execução de um dispositivo, utilizando esse material, com a finalidade de obter melhores 
detectores de radiação (na região espectral considerada) é DE.” 

“Exemplo <> O estudo, em condições diversas, de uma dada classe de reacções de 
polimerização, dos produtos de polimerização e respectivas propriedades físicas e 
químicas é IF. A optimização de uma dessas reacções, com vista a obter um polímero 
dotado de determinadas propriedades físicas ou mecânicas (que lhe proporcionem uma 
utilidade específica) é IA. Seriam DE a realização, em escala maior, do processo 
optimizado em laboratório, o estudo de métodos possíveis de produção do polímero e, 
eventualmente, dos produtos susceptíveis de fabricação com esse material.” 

“Exemplo <> A investigação teórica dos factores determinados de desequilíbrio regionais 
de crescimento económico constitui IF. A prossecução desses trabalhos, no quadro da 
definição de uma política governamental, seria IA. A utilização desses conhecimentos, 
para a concepção de programas operacionais destinados a atenuar as desigualdades de 
desenvolvimento inter-regionais, seria DE.” 

3.1.4 Demonstração 

No âmbito dos processos de inovação, é normal existir uma fase de "demonstração". 
“Designa-se por Demonstração um projecto, referente a uma inovação, executado em 
condições tão próximas quanto factível das condições e do contexto normal de operação, 
seja no quadro de definição de uma política nacional, seja para comprovar essa inovação.” 
(JNICT, 1991: 5) 

Deste modo, é normal que, o projecto de demonstração seja incluído em OAC&T. No 
entanto, se houver necessidade da execução de I&DE suplementar, ou se tiver alguma 
interacção com o projecto I&DE de onde deriva, deverá ser incluído neste tipo de 
actividades (I&DE). 
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3.1.5 Domínios científicos e objectivos sócio-económicos das actividades científicas e 
tecnológicas 

Considerámos importante, apresentar em Anexo, a sistematização elaborada pela JNICT 
(1991), sobre os “domínios científicos e objectivos sócio-económicos das actividades 
científicas e tecnológicas”, por se tratar de uma fonte de informação fundamental para 
satisfazer ao preenchimento do “Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional”, 
onde se enquadram também, as actividades relacionadas com a Defesa (MDN), 
nomeadamente os projectos de I&D. 

É bom de realçar que, a sistematização apresentada em Anexo, não é inalterável, bem pelo 
contrário, pois que ter-se-á de adaptar, à evolução que entretanto ocorrer no domínio da 
Ciência e Tecnologia. No entanto, como elemento para inquirição sobre o “Potencial 
Científico e Tecnológico Nacional”, competirá ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), sistematizar estes elementos, como decorre das suas atribuições, de acordo com o 
DL N.º 144/96, de 26Ago. 

A reformulação, destes parâmetros, elaborada pela JNICT em 1991, e que se apresenta em 
Anexo, tem algumas alterações relativas à versão de 1989 (JNICT, 1991), onde se incluem: 

• Agrupamento de alguns domínios, nomeadamente a “Engenharia e Tecnologia de 
Materiais” (grupo 36), “Tecnologias de Informação” (grupo 42) e “Biotecnologias” 
(grupo 46); 

• Os domínios das “Ciências do Ambiente” estão descritos em dois grupos (24 e 67), no 
entanto o maior número situa-se no grupo 67; 

• Introdução da “Defesa”(29), como um dos “objectivos sócio-económicos”. 

3.2 ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE I&D NA DEFESA 

O conceito de Defesa Nacional é hoje nas sociedades modernas um tema em evolução. 

Em Portugal, Defesa Nacional “é a actividade desenvolvida pelo Estado e pelos cidadãos 
no sentido de garantir, no respeito das instituições democráticas, a independência nacional 
a integridade do território e a liberdade e a segurança das populações contra qualquer 
agressão ou ameaça externas”. Este princípio consignado na Lei da Defesa Nacional e das 
Forças Armadas (LDNFA)(30) aparece materializado no Conceito Estratégico de Defesa 
Nacional (CEDN)(31) decorrente da Lei anterior. 

O CEDN no plano político interno, no âmbito do conceito de acção estratégica, considera 
que ao nível da ciência e tecnologia deve reforçar-se “a base científica e tecnológica 
nacional por via do alargamento da comunidade científica, do robustecimento das 
unidades de investigação e do estímulo da participação das empresas”, e que a nível da 
indústria e energia devem-se “desenvolver acções visando uma maior ligação com órgãos 
                                                 
(29) Para “fins exclusivamente militares”. 
(30) Lei N.º 29/82, de 11Dez, com as alterações introduzidas pelas Lei N.º 111/91, de 29Ago, Lei N.º 113/91, 

de 29Ago e Lei N.º 18/95, de 13Jul. 
(31) O actual CEDN corresponde à resolução do Conselho de Ministros N.º 9/94 de 13Jan. 
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internacionais no âmbito da OTAN e da UEO, visando o acesso a projectos de cooperação 
em investigação, desenvolvimento e produção, de interesse para a defesa nacional. 
Comprometer nessa acção as universidades, os órgãos de investigação e tecnologia e a 
indústria privada”. 

Nos extractos anteriores relativos ao CEDN está implícito que a investigação científica e o 
desenvolvimento tecnológico são factores considerados importantes a nível Nacional no 
que diz respeito à Política de Defesa Nacional. 

No contexto da Política Nacional actual, são atribuições (entre outras) do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT)(32): (1) “definir as bases em que deve assentar a política 
nacional de ciência e tecnologia, bem como os respectivos esquemas de organização, 
financiamento e execução”; (2) “fomentar e coordenar as actividades de investigação 
científica, desenvolvimento tecnológico e inovação e avaliar os respectivos programas e 
projectos”; (3) “preparar e propor ao Governo, nos termos da lei, a proposta de orçamento 
de ciência e tecnologia e de planeamento plurianual das actividades de investigação 
científica e desenvolvimento tecnológico”. 

No âmbito da Defesa Nacional, compete ao MDN, nos termos da respectiva lei 
orgânica(33): “promover e dinamizar o estudo, a investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a divulgação das matérias com interesse para a defesa nacional”. 

A I&D em geral, e a I&D com interesse para a defesa nacional, em particular, fazem parte 
do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e ambas devem  concorrer para o 
desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação (SNI). Deste modo pensamos que deve 
haver uma boa coordenação e concertação de esforços entre o MCT e o MDN, no que diz 
respeito à política de ciência e tecnologia. 

Quanto à implementação do SNI, é óbvio que, de acordo com o modelo de “Aprender-a- 
Aprender” apresentado já anteriormente, para além da interacção entre o MCT e o MDN, 
deverá haver uma acção concertada a nível governamental, face às políticas 
interministeriais e intersectoriais que concorrem para a sua efectivação, nomeadamente as 
ligadas ao Ministério da Economia. 

O MDN através do seu despacho 11/MDN/94 de 10Jan, refere a propósito da 2ª LPM(34) 
que “deve continuar o esforço já no sentido do desenvolvimento da capacidade científica e 
tecnológica nacional através da participação em projectos de investigação e 
desenvolvimento de âmbito nacional e internacional com interesse para a defesa [...]”. 

                                                 
(32) DL N.º 144/96 de 26Ago. 
(33) DL N.º 47/93 de 26Fev. 
(34) A 2ª LPM foi aprovada pela Lei N.º 67/93 de 31Ago, e os programas referem-se ao quinquénio 1993-

1997. Segundo o despacho 11/MDN/94 de 10Jan, “as leis de programação militar têm como objectivo 
primário dotar de uma forma programada as Forças Armadas com os sistemas de armas e os 
equipamentos indispensáveis ao cumprimento das missões que lhes são atribuídas” e “[...] sendo na sua 
essência programas de investimento [...] devem constituir um instrumento para alcançar também um 
segundo objectivo, que é a maior participação possível da indústria nacional em geral e da indústria 
nacional de defesa em particular [...] (e) proporcionará uma contribuição significativa para o 
desenvolvimento tecnológico [...]”. 
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Pensamos que, numa perspectiva cada vez mais corrente e actual, da “dupla utilização” 
dos produtos e serviços, a I&D com interesse exclusivo para a defesa vai perdendo a 
respectiva predominância. 

A prática corrente recente, das empresas que mantinham negócios na área da Defesa e 
também em actividades civis, ia no sentido de separarem quase completamente estes dois 
segmentos do mercado. No entanto, actualmente, constata-se que as tecnologias estão a 
misturar-se e algumas das separações anteriores tendem a esbater-se. 

Toffler (1994: 233-234) refere que nos EUA, “em 1990, quando o Departamento do 
Comércio e o Departamento da Defesa, normalmente rivais quanto a influência política, 
surgiram independentemente com uma lista das mais importantes tecnologias emergentes. 
Que tecnologias seriam mais necessárias para desenvolver o crescimento económico? 
Quais eram as necessárias para o potencial militar? Com excepção de poucos artigos, as 
duas listas eram notavelmente semelhantes”. Constata ainda este pensador futurólogo do 
mundo actual que, “o Governo francês, promovendo activamente uma fusão entre os 
esforços espaciais comerciais e militares, identificou as tecnologias-chave, em que [...], se 
perde a distinção entre uma aplicação espacial militar e civil.” Por outro lado afirma ainda 
o mesmo autor que “o exército dos EUA, num recente ‘livro branco’ sugeriu que se podia 
conseguir mais pelo mesmo dinheiro, reduzindo, sempre que possível, as especificações 
militares especializadas, e utilizando apenas as normas comerciais” de âmbito civil. 

Se pensarmos que a maior parte dos sistemas de armas da actualidade, são sistemas 
essencialmente geridos, comandados e controlados através de computadores, há que 
aproveitar todo o conhecimento já desenvolvido e a desenvolver, no âmbito dos sistemas 
computacionais civis, e eventualmente melhorá-los e adaptá-los, para aplicações nos 
sistemas militares(35). 

Como também refere Toffler (1994: 187) “o terrorista de amanhã (diríamos, de hoje) 
poderá (pode) causar mais danos com um teclado do que com uma bomba”. 

Há que ter bastante atenção à segurança informática, nomeadamente no campo militar, já 
que “ainda pode chegar um dia em que os soldados transportem mais computadores do 
que armas” (Toffler, 1994: 89). 

3.3 INVESTIMENTOS EM I&D A NÍVEL NACIONAL 

A capacidade de desenvolvimento económico está de certa forma relacionada com o 
potencial científico e tecnológico da respectiva economia. 

O MCT levou a efeito, nos meses de Maio a Outubro de 1996, um Inquérito ao Potencial 
Científico e Tecnológico Nacional relativo à situação em 1995 (IPCTN95), através do 
Observatório das Ciências e das Tecnologias(36), aguardando-se a publicação oficial dos 

                                                 
(35) Os “sistemas militares”, neste contexto, consideram-se poderem ser sistemas de armas de combate, de 

apoio de combate e de apoio de serviços. 
(36) Esta era uma das atribuições da JNICT. Com a entrada em vigor do DL N.º 144/96, de 26Ago, e com a 

aprovação dos diplomas orgânicos do Observatório das Ciências e das Tecnologias, do Instituto de 
Cooperação Científica e Tecnológica Internacional e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a JNICT 
encontra-se em fase de extinção. 
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resultados globais definitivos. Entretanto, decorrente daquele inquérito, foram divulgados 
alguns dados provisórios(37). 

Como aproximação para avaliar a capacidade científica e tecnológica, um dos indicadores 
que se utiliza é a razão entre as despesas totais efectuadas em I&D (DI&D) e o Produto 
Interno Bruto (PIB)(38) da respectiva economia. 

De acordo com o apuramento provisório de resultados do IPCTN95, a evolução da 
despesa total em I&D de 1988 a 1995, em Portugal, apresenta-se na Tabela seguinte, tal 
como os valores do indicador referido anteriormente. 
 

 
 

ANO 

 
DI&D a 

Preços Correntes 

 
DI&D a 

Preços Constantes 
de 1990 

 
DI&D/PIB 

 
Taxa média 

de crescimento 
anual 

 (106 Esc.) (106 Esc.) (%) (%) 

1988 29 910,8 37623,6 0,43 - 

1990 52 032,2 52 032,2 0,54 17,59 

1992 80 397,8 62 035,3 0,63 9,19 

1995 92 120,6 60 248,9 0,60 - 0,96 

Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (Apuramentos provisórios - 31.12.1996). 

Tabela 3.1 - Evolução da Despesa Total em I&D e a sua relação com o PIB em Portugal 
(1988 - 1995) 

Segundo dados apresentados por Caraça (1993), a média do indicador DI&D/PIB relativo 
ao potencial científico e tecnológico dos países da Comunidade Europeia (CE) 
(actualmente União Europeia - UE), em 1988 era cerca de 1,8%, e em Portugal situava-se ao 
nível de 0,5%. Segundo a Tabela anterior este último valor corresponde a 0,43, sendo 
ligeiramente inferior ao que Caraça refere nos seus estudos. 

Outro indicador que se pode considerar como relevante para análise da situação da 
Ciência e Tecnologia, é o que se refere ao pessoal(39) afecto a actividades de I&D, 
comparado com a população activa do mesmo universo. Os valores relativos a Portugal, 
de 1988 a 1995, apresentam-se na Tabela seguinte. 

                                                 
(37) In Jornal Diário de Notícias, 26 de Janeiro de 1997. Dados confirmados através da Ficha Técnica do 

Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (Apuramentos provisórios - 31.12.1996) 
(MCT, 1997). 

(38) Apresenta-se o PIB, como principal indicador global da dimensão de um determinado mercado. 
(39) Incluem-se os investigadores, os técnicos e o pessoal auxiliar (Caraça, 1993: 98). 
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    (‰) 
 1988 1990 1992 1995 

Total Investigadores (40) 
------------------------------------- 

População Activa 

 
1,4 

 
1,6 

 
2,0 

 
2,4 

Pessoal Total em I&D 
------------------------------------- 

População Activa 

 
2,4 

 
2,4 

 
2,8 

 
3,3 

Total Investigadores 
------------------------------------- 

Pessoal Total em I&D 

 
0,58 

 
0,67 

 
0,71 

 
0,72 

Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (Apuramentos provisórios - 31.12.1996). 

Tabela 3.2 - Evolução dos Rácios de Investigadores/População Activa e Pessoal Total em 
I&D/População Activa em Portugal (1988 - 1995) 

Da Tabela anterior conclui-se que nos último anos houve um aumento percentual do 
pessoal em actividades de I&D em relação à população activa, em Portugal. No mesmo 
período o número de investigadores aumentou mais do que o pessoal total em actividades 
de I&D. No entanto, os aumentos referidos não fizeram com que os índices de Portugal 
deixasse de estar na cauda dos países da União Europeia, como se mostra na Tabela 
seguinte. 

 
País/Organização Total Pessoal em I&D 

População Activa 
(‰) 

Pessoal Investigador 
População Activa 

(‰) 

DI&D 
PIB 
(%) 

Alemanha 12,0  (1993) 5,8  (1993) 2,27  (1995) 
Bélgica 9,5  (1991) 4,3  (1991) 1,66  (1991) 
Dinamarca 9,5  (1993) 4,7  (1993) 1,80  (1995) 
Espanha 4,8  (1993) 2,8  (1993) 0,91  (1995) 
França 12,5  (1993) 5,8  (1993) 2,38  (1994) 
Grécia 3,5  (1993) 2,0  (1993) 0,60  (1993) 
Holanda 9,7  (1993) 4,3  (1993) 1,87  (1993) 
Irlanda 6,8  (1993) 4,7  (1993) 1,24  (1993) 
Itália 6,2  (1993) 3,3  (1993) 1,13  (1995) 
Portugal 3,3  (1995) 2,4  (1995) 0,60  (1995) 
Reino Unido 9,9  (1993) 5,0  (1993) 2,19  (1994) 
CE (UE) 9,4  (1993) 4,6  (1993) 1,91  (1994) 
EUA - 7,4  (1993) 2,45  (1995) 
Japão 14,2  (1994) 9,9  (1994) 2,90  (1994) 
OCDE - 5,5  (1993) 2,15  (1994) 

Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (Apuramentos provisórios - 31.12.1996). 

Tabela 3.3 - Pessoal em I&D (ETI) em relação à População Activa, e, Despesa Total em I&D 
em relação ao PIB 

                                                 
(40) O conceito de Investigador inclui a categoria de Técnico Superior. 
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Os apuramentos provisórios do IPCTN95, da Tabela anterior, referem que o indicador 
DI&D/PIB em Portugal, em 1995, subiu para 0,60% e o da CE, em 1994, era 1,91%. O 
mesmo indicador relativo aos EUA é referido 2,45% (1995) e o do Japão 2,90% (1994). A 
média dos países da OCDE é 2,15% (1994). 

Assim, o gap científico-tecnológico de Portugal face à média dos países da UE, referido aos 
mais recentes dados conhecidos do índice DI&D/PIB (1995), pode ser medido pela 
“distância” entre os níveis 0,60% e 1,91%. 

A União Europeia (1,91%) também apresenta um défice no indicador anterior se 
comparado com os valores dos EUA (2,45%) e do Japão (2,90%), o mesmo acontecendo 
entre os EUA e o Japão. Os países da UE que ultrapassam a média europeia são, a França 
(2,38% - 1994), a Alemanha (2,27% - 1995) e o Reino Unido (2,19% - 1994), ficando todos, 
mesmo assim, abaixo dos valores dos EUA e do Japão, embora acima da média dos países 
da OCDE. 

Por outro lado, existe também um desnível acentuado de Portugal em relação a outros 
países, quanto ao índice do total de pessoal em actividades de I&D face à população 
activa. Em Portugal, em 1995, este índice cifrava-se em 3,3‰, sendo o valor mais baixo de 
todos os países da UE, que apresentava em 1993 a média de 9,4‰. Na UE os países que 
apresentam este índice com valores mais elevados são a França (12,5‰) e a Alemanha 
(12,0‰). O Japão tinha em 1994 um índice de 14,2‰. 

 

 1988  1990  1992  1995  

Total Investigadores + Técnicos Superiores  %  %  %  % 

N.º Elementos 10.756  12.675  15.522  18.764  

Equivalente a Tempo Integral (ETI) 6.560,8 61 7.736,3 61 9.451,3 61 11.647,5 62 

Pessoal Total em I&D  %  %  %  % 

N.º Elementos 16.681  18.953  21.607  25.098  

Equivalente a Tempo Integral (ETI) 10.883,4 65 12.042,6 64 13.448,4 62 15.488,3 62 

Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (Apuramentos provisórios - 31.12.1996). 

Tabela 3.4 - Evolução do número de Investigadores e Pessoal Total em actividades de I&D 
(1988 - 1995) 

Assim, apresentam-se como condicionantes primários do potencial científico e tecnológico, 
os factores humanos e os de natureza económico-financeira. 

De acordo com os estudos de Caraça (1993), constata-se que “os países com os valores 
mais elevados para as despesas em I&D em relação ao PIB são os que afectam o maior 
número de efectivos de pessoal às actividades de I&D e vice-versa”. 

O indicador dos investimentos em I&D relativo ao PIB, e a relação entre o número de 
técnicos incluindo o pessoal auxiliar, e o número de investigadores, relativos aos anos de 
1978 a 1990 teve, a nível nacional, a evolução apresentada na Tabela seguinte. 
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ANO 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 

DI&D/PIB (%) 0,32 0,34 0,35 0,40 0,45 0,50 0,61 

Investigadores 2061 2662 3019 3419 4479 5004 5908 

(Tec.+Aux.)/Investigadores. 2,2 1,9 1,8 1,7 1,4 1,2 1,0 

Fonte: Caraça (1993: 125, 129), de acordo com dados da SEFOR/JNICT de 1993, e do Instituto do Investimento Estrangeiro. 

Tabela 3.5 - Evolução dos Recursos atribuídos à I&D, em Portugal, de 1978 a 1990 

Dos dados da Tabela anterior, conclui-se que, o número de investigadores aumentou, ao 
longo dos anos de 1978 a 1990, em percentagem superior ao aumento do número de 
técnicos (Tec.) e pessoal auxiliar (Aux.), a que correspondeu também um aumento das 
despesas em I&D em relação ao PIB respectivo. 

Caraça (1993) refere ainda nos seus estudos que, como regra geral deve afectar-se cada vez 
mais recursos humanos à realização de actividades de I&D, e consequentemente 
aumentar-se de modo relativo o nível dos investimentos em I&D. Conclui este autor que o 
grau de desenvolvimento científico e tecnológico não se pode fazer de um dia para o 
outro, é necessário investir a médio e a longo prazo, em especial em recursos humanos. É 
fundamental que se aumente o número das pessoas afectas a actividades de I&D em 
relação à população activa correspondente ao universo populacional relativo. 

Na Tabela seguinte mostra-se a origem do financiamento das despesas em I&D. Conclui-se 
que Portugal é o país em que este financiamento depende mais do Estado, estando menos 
dependente das empresas, do que acontece na maior parte dos restantes países em análise, 
e, com uma fatia relativamente importante devida ao Estrangeiro, suposto ser de fundos 
comunitários europeus. 

 Sectores Financiadores 
 

 
País/Organização 

 
Estado 

 
Empresas 

Outras 
Fontes 

Nacionais 

 
Estrangeiro 

 (%) (%) (%) (%) 
Alemanha  (1995) 37,1 60,8 0,3 1,8 
Bélgica  (1991) 31,3 64,8 0,9 3,0 
Dinamarca  (1993) 37,7 50,0 5,0 7,3 
Espanha  (1993) 51,6 41,0 1,0 6,4 
França  (1993) 44,3 46,2 1,3 8,1 
Grécia  (1993) 46,9 20,2 2,6 30,3 
Holanda  (1993) 44,7 47,3 2,2 5,7 
Irlanda   (1993) 27,8 61,5 2,8 7,8 
Itália  (1995) 46,9 48,9 - 4,2 
Portugal  (1995) 65,2 18,9 3,9 11,9 
Reino Unido  (1994) 32,3 50,7 4,3 12,7 
CE (UE)  (1993) 39,8 52,9 1,5 5,8 
EUA  (1994) 38,8 59,0 2,2 - 
Japão  (1994) 21,7 68,2 10,0 0,1 
OCDE  (1993) 36,3 58,6 2,9 - 

Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (Apuramentos provisórios - 31.12.1996). 

Tabela 3.6 - Financiamento da Despesa em I&D 
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Da Ficha Técnica do IPCTN95 sabe-se que dos 1.460 centros potencialmente executores de 
actividades científicas e tecnológicas em Portugal - [...] 786 unidades (54%) confirmam 
realizá-las, sendo 451 do Ensino Superior, 217 do sector do Estado e 118 das instituições 
privadas sem fins lucrativos. De uma amostra de 1.653 empresas inquiridas, apenas 
responderam 671 (41%), referindo 226 que desenvolvem actividades de I&D, 175 que 
realizam outras actividades científicas e técnicas (OAC&T) e 270 declararam não 
desenvolver actividades de ciência e tecnologia” (MCT, 1997). 

Na Tabela seguinte mostra-se que Portugal é o país onde as empresas contribuem 
percentualmente menos na execução de actividades de I&D (19,8%), ficando bastante 
abaixo da média dos países da UE (62,1%). É necessário reforçar a capacidade científico-
tecnológica das empresas portuguesas, que o actual Governo quer implementar através de 
um programa denominado “I&D em consórcio” onde haverá incentivos fiscais às 
empresas que invistam em I&D, eventualmente através de parceria com instituições de 
investigação científica (MCT, 1997). 

 Sectores de Execução 
 

 
País/Organização 

 
Estado 

 
Empresas 

Ensino 
Superior 

 
I.P.S.F.L. 

 (%) (%) (%) (%) 
Alemanha  (1995) 15,0 66,1 18,9 - 
Bélgica  (1991) 6,1 66,5 26,2 1,2 
Dinamarca  (1993) 17,8 58,3 22,8 1,0 
Espanha  (1995) 19,0 51,1 28,9 0,9 
França  (1994) 21,1 61,6 15,9 1,4 
Grécia  (1993) 32,0 26,8 40,7 0,6 
Holanda  (1993) 19,4 53,0 24,9 2,7 
Irlanda   (1993) 10,4 67,8 21,0 0,8 
Itália  (1995) 22,1 57,0 20,9 - 
Portugal  (1995) 26,7 19,8 33,8 19,8 
Reino Unido  (1994) 13,8 65,2 17,5 3,4 
CE (UE)  (1994) 16,6 62,1 20,0 1,4 
EUA  (1995) 10,0 71,1 15,4 3,5 
Japão  (1994) 9,0 66,1 20,2 4,7 
OCDE  (1994) 12,9 66,7 17,5 2,9 

Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (Apuramentos provisórios - 31.12.1996). 

Tabela 3.7 - Peso relativo da Despesa Total em I&D, segundo o Sector de Execução 

Relacionado com as informações anteriores, no âmbito das actividades de I&D, a produção 
de artigos científicos publicados por autores portugueses no período 1991-1995 “em 
revistas científicas de renome internacional, representa apenas 0,2% da produção 
mundial”(41). A percentagem da população portuguesa comparada com a mundial é da 
ordem de 0,17% e o valor de 0,2% é superior, no entanto, é relativamente baixo, se 
comparado com os valores de outros países, no universo dos países considerados 
desenvolvidos. 

                                                 
(41) In Jornal O Público, de 29 de Outubro de 1996. 
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A nível Nacional existem em curso 1.187 projectos de I&D com os quais o MCT tem 
compromissos(42). De 1995 para 1996 o número de projectos quase quadruplicou e o 
respectivo financiamento quase sextuplicou, de acordo com a Tabela seguinte. 

Ano de Aprovação 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

FINANCIAMENTO 
(Milhões de Contos) 

 
2,061 

 
2,071 

 
2,330 

 
12,720 

 
19,182 

N.º PROJECTOS 94 16 220 857 1.187 

Fonte: Análise do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (MCT - Gabinete do Ministro, Jan97). 

Tabela 3.8 - Projectos em curso financiados pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia 

De acordo com a mesma fonte da Tabela anterior, “ o compromisso político do actual 
Governo de um efectivo aumento da despesa pública em investigação e promoção do 
desenvolvimento de instituições científicas traduz-se no financiamento plurianual das 
unidades de investigação. Em 1995 esse valor foi de 1,5 milhões de contos. Com a nova 
política de investimento público, o financiamento plurianual passou para 4 milhões de 
contos no ano passado (1996) e deverá atingir, este ano, 4,5 milhões de contos”. 

Esta política vai no sentido de aumentar os investimentos em actividades de I&D. No 
entanto, é nosso entendimento que o aumento da despesa pública em I&D, deveria crescer 
a um ritmo inferior da taxa de crescimento da despesa em I&D do tecido empresarial 
português. Este facto, pensa-se, aumentaria a capacidade tecnológica das empresas 
nacionais e deste modo tornava os negócios mais competitivos em relação às suas 
congéneres internacionais, nomeadamente as da UE. 

Perante os dados apresentados, pode concluir-se que Portugal tem de investir mais em 
actividades de I&D, principalmente em recursos humanos . Como já se referiu, o facto de 
se efectuarem investimentos, em larga escala, em recursos materiais, não leva a uma 
evolução significativa e positiva imediata nos resultados das actividades de I&D. 

É necessário investir em I&D de uma forma equilibrada e nos vários sectores económicos 
considerados estratégicos a nível nacional. O sector das indústrias de defesa nacional é 
com certeza um dos que urge ser restruturado numa perspectiva de que há determinadas 
áreas onde a I&D pode ser considerada como factor crítico de sucesso, não só pelo know-
how existente, mas também pela necessidade de preservar alguns dos factores de defesa e 
segurança nacional(43). 

Haverá com certeza nichos de mercado onde compensará investir em I&D, de forma a 
projectar a nossa capacidade científico-tecnológica, e, o investimento em alguns desses 

                                                 
(42) Análise do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 1995 (MCT - Gabinete do Ministro, 

Jan97). 
(43) Considere-se, por exemplo, os algoritmos dos sistemas cripto (criptografia/criptofonia) dos sistemas de 

comunicações. Um sistema de cifra adquirido ao estrangeiro, tem como consequência não ser 
completamente seguro, face à dependência exterior dos algoritmos utilizados, cujo know-how fica na 
posse da empresa projectista/fabricante estrangeira. 
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nichos será uma responsabilidade intrínseca do próprio sector do Estado, nomeadamente 
nas áreas da defesa e segurança nacional. 

3.4 INVESTIMENTOS EM I&D A NÍVEL DA DEFESA 

As fontes de financiamento para actividades de I&D da Defesa, no âmbito do MDN, nos 
últimos anos, foram as seguintes: 

• Programa de Investimentos e Despesas do Desenvolvimento da Administração 
Central - PIDDAC(44); 

• Programa de Interesse Público, através de verbas do Ministério da Defesa Nacional - 
MDN(PIP)(45); 

• Programa de I&D, através de verbas do Ministério da Defesa Nacional - 
MDN(I&D)(46); 

• Orçamento da Defesa Nacional de cada um dos Ramos, atribuído a actividades de 
I&D, através de critérios do respectivo CEM (Marinha: OMDN-M; Exército: OMDN-
E; Força Aérea: OMDN-FA)(47); 

• Leis de Programação Militar - LPM(48). 

As “Normas de Procedimento das Actividades de Investigação e Desenvolvimento do 
Exército” (EME, 1994), definem a possibilidade de outras fontes de financiamento, 
nomeadamente: 

• Programa Integrado para a Modernização da Administração Pública - PROFAP(49). 

                                                 
(44) Verbas do actual Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 

(MEPAT) (ex-MAPT), colocadas à disposição do MDN. 
(45) Podia considerar-se como uma extensão do PIDDAC, no âmbito do MDN. Em 1995 já não houve verbas 

atribuídas desta fonte de financiamento. 
(46) As verbas concedidas a projectos de I&D da Defesa, com verbas deste programa, careciam de parecer 

favorável do Conselho de Ciência e Tecnologia de Defesa (CCTD). Este programa podia ser reforçado 
com verbas da JNICT, desde que houvesse disponibilidades financeiras daquele órgão, do ex-MAPT, 
actualmente na dependência do Ministério da Ciência e da Cultura (MCT). A JNICT está em fase de 
extinção, e vai ser substituída por outros órgãos, no âmbito do MCT (DL N.º 144/96, de 26Ago). 

(47) De acordo com os dados do “Anuário Estatístico de Defesa Nacional” do MDN, dos anos de 1993 a 
1995, conclui-se que a Força Aérea não utilizou nenhumas verbas do seu OMDN para actividades de 
I&D. 

(48) Lei Quadro das Leis de Programação Militar: Lei N.º 1/85, de 23Jan, alterada pela Lei N.º 66/93, de 
31Ago. 

 1ª Lei de Programação Militar (1987-1991): Lei N.º 15/87, de 30Mai. 
 2ª Lei de Programação Militar (1993-1997): Lei N.º 67/93, de 31Ago. 
 A utilização de verbas das LPM, em actividades de I&D, foi explicitado através do Despacho 

11/MDN/94, de 10Jan, do Ministro da Defesa Nacional. 
(49) Verbas de co-financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através da 

Medida 2 do PROFAP, com candidaturas de 1994/99, através de normas do seu Regulamento próprio. 
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Os projectos de I&D, em princípio, têm uma duração plurianual. Face a esta 
condicionante, a fonte de financiamento, por excelência, para as actividades de I&D da 
Defesa, são as LPM. 

Detenhamo-nos um pouco mais sobre a análise do conteúdo, e da actual metodologia de 
aprovação e revisão das LPM. 

Dentro do que se considera principal para caracterizar as LPM, destaca-se: 

• São planos de médio prazo de investimento público no reequipamento das Forças 
Armadas e nas infra-estruturas de defesa; 

• As LPM abrangem um período de cinco anos, devendo ser obrigatoriamente revistas 
de dois em dois anos(50), podendo alguns programas exceder eventualmente aquele 
prazo, que deve ser previsto, tal como os correspondentes encargos até à sua 
finalização; 

• Os programas a considerar em LPM são apresentados separadamente pelos serviços 
centrais do MDN(51), EMGFA, e ramos, em correspondência com o plano de forças, 
contendo descrição e justificação adequada; 

• Os saldos verificados nos programas no fim de cada ano económico transitarão para 
o orçamento do ano seguinte(52), para reforço das dotações dos mesmos programas 
até à sua completa execução; 

• A orientação e fiscalização da execução das LPM são da responsabilidade do 
Ministro da Defesa Nacional. 

A figura seguinte apresenta o fluxograma da “Metodologia para Elaboração e Aprovação 
das Leis de Programação Militar”, que foi deduzido a partir dos procedimentos 
estabelecidos na Lei Quadro das respectivas LPM(53). 

 

                                                 
(50) A revisão deverá coincidir com os anos pares, para coincidir com o final do “Ciclo Bienal de 

Planeamento de Forças”. Assim, a respectiva revisão da LPM, deve processar-se entre Agosto e Outubro 
dos anos pares. Como a 2ª LPM termina em 1997, a sua última revisão deveria ter sido no final de 1996. 

(51) A 1ª LPM omitia a hipótese de os programas de investimento poderem ser apresentados também pelos 
serviços centrais do MDN. 

 Em nossa opinião, no que diz respeito a programas dos vários ramos, EMGFA e serviços centrais do 
MDN, que incluam a obtenção de produtos idênticos, parece-nos ser vantajoso, do ponto de vista 
económico-financeiro, de gestão e administração dos programas, que se possam juntar no mesmo 
programa pedidos de origens diversas 

 O  MDN definirá a EPR pela execução do respectivo programa, cabendo ao próprio MDN, de acordo 
com a lei, a respectiva orientação e fiscalização. Este conceito insere-se no “regime de compras 
conjuntas” que está regulamentado pelos despachos 8/MDN/94, 9/MDN/94, 10/MDN/94 e 
12/MDN/94, todos de 10Jan94, do Ministro da Defesa Nacional. 

(52) Do ponto de vista de gestão de projectos, este procedimento é positivo, no entanto, tal medida, em 
princípio, só deve justificar-se se o plano do respectivo projecto, face aos riscos, tiver de ser alterado, 
com a justificação adequada. Caso contrário, pode ser um procedimento que leve ao prolongamento no 
tempo do projecto, só porque o respectivo gestor sabe que não perderá as verbas planeadas e não 
utilizadas, no respectivo ano fiscal. 

(53) Lei N.º 1/85, de 23Jan, alterada pela Lei N.º 66/93, de 31Ago. 
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Figura 3.1 - Metodologia para Elaboração e Aprovação das Leis de Programação Militar 
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      (103 Esc.) 

  1993  1994  1995  Obs 
  Verbas % Verbas % Verbas %  

Marinha 
Dotação 

Total 67937400 29,6 62905700 27,4 65540800 28,6 (a) 

 Despesas 
I&D 545630 0,8 1013388 1,6 974964 1,5 (b) 

Exército 
Dotação 

Total 92485600 40,4 97765800 42,7 103751300 45,3 (a) 

 Despesas 
I&D 434877 0,5 533708 0,5 667878 0,6 (b) 

Força Aérea 
Dotação 

Total 53162800 23,2 48056400 21,0 51290100 22,4 (a) 

 Despesas 
I&D 167815 0,3 300382 0,6 446405 0,9 (b) 

WEAG/NATO Despesas 
I&D 164761  287625  221319  (c) 

MDN/CCTD Despesas 
I&D 383500  215535  198400  (d) 

 
Defesa 

Dotação 
Total 229200000 100 226500000 100 236900000 100 (e) 

Nacional Despesas 
I&D 1696583 0,7 2350638 1,0 2508966 1,1 (f) 

Observações: (a) % relativa à dotação total referida em (e).     
 (b) % relativa à dotação total referida em (a).     
 (c)  Projectos de Cooperação Internacional, no âmbito da WEAG e da NATO.   
 (d)  Projectos Nacionais no âmbito do MDN, alguns comparticipados pela JNICT.  

 (e) Verbas do Orçamento do Estado atribuídas à Defesa Nacional.    
 (f) % relativa à dotação total referida em (e).     

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.9 - Investimentos em I&D da Defesa Nacional (1993-1995) 

 
           (103 Esc.)  

Fonte PIDDAC MDN(PIP) MDN(I&D) LPM OMDN-M TOTAL 

ANO Despesa % Despesa % Despesa % Despesa % Despesa % Despesa N.º 
Proj. 

1993 124550 23 0 0 0 0 83246 15 337834 62 545630 33 

1994 232521 23 0 0 0 0 480000 47 300867 30 1013388 24 

1995 154327 16 0 0 0 0 270381 28 550256 56 974964 16 

Total 511398 20 0 0 0 0 833627 33 1188957 47 2533982 73 

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.10 - Despesas em I&D por Fontes de Financiamento da Marinha (1993-1995) 
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           (103 Esc.)  

Fonte PIDDAC MDN(PIP) MDN(I&D) LPM OMDN-E TOTAL 

ANO Despesa % Despesa % Despesa % Despesa % Despesa % Despesa N.º 
Proj. 

1993 188000 43 91700 21 97000 22 0 0 58177 13 434877 22 

1994 187900 35 90000 17 83935 16 158800 30 12973 2 533608 29 

1995 498200 75 0 0 40100 6 101200 15 28378 4 667878 26 

Total 874100 53 181700 11 221035 14 260000 16 99528 6 1636363 77 

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.11 - Despesas em I&D por Fontes de Financiamento do Exército (1993-1995) 

           (103 Esc.)  

Fonte PIDDAC MDN(PIP) MDN(I&D) LPM OMDN-FA TOTAL 

ANO Despesa % Despesa % Despesa % Despesa % Despesa % Despesa N.º 
Proj. 

1993 78554 47 0 0 0 0 89261 53 0 0 167815 8 

1994 128216 43 40615 14 109500 36 22051 7 0 0 300382 9 

1995 441794 99 0 0 2785 1 1826 0 0 0 446405 9 

Total 648564 71 40615 5 112285 12 113138 12 0  914602 26 

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.12 - Despesas em I&D por Fontes de Financiamento da Força Aérea (1993-1995) 

Da análise das Tabelas anteriores constatam-se os factos seguintes: 

• As DI&D do MDN foram aumentando, a preços correntes, tendo atingido 1,7 
milhões de contos em 1993, 2,35 milhões de contos em 1994 e 2,5 milhões de contos 
em 1995. Se compararmos estas DI&D com as correspondentes ao actual MCT, já 
referidas anteriormente e relativas aos mesmos anos, pode considerar-se que os 
valores globais do MDN são equilibrados, tendo estes até atingido em 1995 um valor 
superior. 

• O MDN, em cada ano, gastou cerca de 10% do total das despesas em I&D, em 
financiamento de projectos de cooperação internacional, no âmbito da WEAG e da 
NATO. 

• Ao longo dos três anos as parcelas das DI&D entregues aos três ramos, para projectos 
de I&D próprios foi aumentando, a preços correntes, ficando o MDN em cada ano 
com uma parcela cada vez mais pequena para projectos globais, a nível nacional e 
internacional. 

• A Marinha foi o ramo das FA que investiu em I&D uma percentagem maior do total 
das respectivas dotações orçamentais, havendo um pequeno decréscimo de 1994 
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(1,6%) para 1995 (1,5%), a que correspondeu também a uma diminuição do número 
de projectos financiados. 

• O Exército manteve a percentagem da despesa em I&D quase constante, com um 
pequeno acréscimo de 1994 (0,5%) para 1995 (0,6%), a que correspondeu também o 
aumento de seis no número de projectos financiados. 

• A Força Aérea foi aumentando a percentagem da despesa em I&D ao longo dos três 
anos, mantendo o número de projectos. 

• O Exército e a Força Aérea utilizaram o PIDDAC como principal fonte de 
financiamento para projectos de I&D. A Marinha foi o ramo que em termos 
percentuais a utilizou em menor escala, enquanto 99% da despesa total em I&D da 
Força Aérea, em 1995, foi com verbas do PIDDAC. 

• A Marinha foi o ramo que utilizou maiores parcelas das despesas totais para I&D 
provenientes dos seus orçamentos ordinários (em média 47%), enquanto a Força 
Aérea não utilizou nenhumas verbas do respectivo orçamento ordinário e o Exército 
apenas gastou pequenas parcelas (em média 6%) para financiar actividades de I&D. 

• A Marinha foi o ramo que utilizou maiores parcelas para despesas de I&D com 
origem em financiamentos com verbas da LPM. O Exército não utilizou em 1993 
nenhuma verba desta fonte para projectos de I&D e o mesmo aconteceu para a Força 
Aérea em 1995. 

• O Exército foi o único ramo que repartiu, de 1993 a 1995, as suas despesas em I&D, 
pelas cinco fontes de financiamento. 

 
 
 

1993 

 
N.º 

Projectos 

 
N.º 

Áreas 

Proj. 
Valor 
Min. 

(103 Esc.) 

 
 

Área 

Proj. 
Valor 
Máx. 

(103 Esc.) 

 
 

Área 

 
Despesa 

Total 

Despesa 
Média 
p/ Proj. 
(103 Esc.) 

Marinha 33 14 30 A/I 83246 COM 545630 16534 
Exército 22 7 777 CE 74666 CE 434877 19767 

Força Aérea 8 3 9399 L 37571 L 167815 20977 
A/I - Armamento e Equipamento/Instrução; Com - Comunicações; CE - Comunicações e Electrónica; L - Logística 

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.13 - Caracterização da Despesa em Projectos de I&D dos 3 Ramos (1993) 

 
 

1994 

 
N.º 

Projectos 

 
N.º 

Áreas 

Valor 
Min. 

 
(103 Esc.) 

 
 

Área 

Valor 
Máx. 

 
(103 Esc.) 

 
 

Área 

 
Despesa 

Total 

Despesa 
Média 
p/ Proj. 
(103 Esc.) 

Marinha 24 10 200 AMB 480000 M 1013388 42225 
Exército 29 6 2923 CE 50000 I 533708 18404 

Força Aérea 9 3 4500 CE 193031 I 300382 33376 
AMB - Ambiente; M - Máquinas; CE - Comunicações e Electrónica; I - Instrução 

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.14 - Caracterização da Despesa em Projectos de I&D dos 3 Ramos (1994) 
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1995 

 
N.º 

Projectos 

 
N.º 

Áreas 

Valor 
Min. 

 
(103 Esc.) 

 
 

Área 

Valor 
Máx. 

 
(103 Esc.) 

 
 

Área 

 
Despesa 

Total 

Despesa 
Média 
p/ Proj. 
(103 Esc.) 

Marinha 16 10 9387 H 175183 M 974964 60935 
Exército 26 6 520 I 313960 C 667878 25688 

Força Aérea 9 2 1826 L 208398 L 446405 49601 
H - Hidrografia; M - Máquinas; I - Instrução; C - Cartografia; L - Logística 

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.15 - Caracterização da Despesa em Projectos de I&D dos 3 Ramos (1995) 

 

   1993   1994   1995  

 Área Tecnológica Marinha Exército F. Aérea Marinha Exército F. Aérea Marinha Exército F. Aérea 

A Armamento e 
Equipamento 

7 1 - - 3 3 - 2 - 

AMB Ambiente 2 - - 5 - - 1 - - 

AQ “Aquariofilia” 1 - - 1 - - - - - 

CN/C Cartografia Náutica/ 
Cartografia 

1 4 - 1 5 - 1 6 - 

COM/ 

CE 

Comunicações/ 
Comunicações e 

Electrónica 

1 11 3 - 10 - - 10 1 

GM Geologia Marinha 2 - - 2 - - 2 - - 

H/O Hidrografia/Oceanografia 7 - - 8 - - 8 - - 

I Instrução 2 3 1 1 5 1 1 4 - 

Inf Informática - 1 - - - - - - - 

L Logística - 1 4 - 2 5 - 1 8 

M Máquinas 1 - - 1 - - - - - 

N/NAV Navegação 2 - - - - - 1 - - 

OP Operações 4 - - 4 - - 1 - - 

S Saúde 3 1 - 1 4 - 1 3 - 

 Total 33 22 8 24 29 9 16 26 9 

Fonte: Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1993/1994/1995. 

Tabela 3.16 - Caracterização dos Projectos de I&D por Áreas Tecnológicas dos 3 Ramos 
(1993-1995) 

Da análise da Tabela anterior constatam-se os factos seguintes: 

• A Marinha, em 1993 e 1994, financiou dois projectos de I&D respectivamente com 30 
mil escudos e 200 mil escudos. A Força Aérea, embora tenha menor número de 
projectos financiados, no entanto em 1993 (9399 mil escudos) e 1994 (4500 mil 
escudos) apresenta os maiores valores mínimos de financiamento aos projectos e em 
1995 (1826 mil escudos) ficou acima do valor mínimo do Exército (520 mil escudos). 
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• A Marinha foi o ramo que disseminou as DI&D por mais áreas tecnológicas de I&D. 

• A Força Aérea foi o ramo que concentrou as DI&D em menor número de áreas 
tecnológicas de I&D. 

• Em algumas das áreas tecnológicas existem projectos dos três ramos. 

• Nas áreas tecnológicas em que a Força Aérea tem projectos, existem em todos os anos 
sempre projectos do Exército e em alguns casos também da Marinha. As áreas de 
“Armamento e Equipamento”, “Cartografia Náutica” e “Cartografia”, 
“Comunicações” e “Comunicações e Electrónica”, “Instrução”, “Logística”, “Saúde” 
são as que apresentam projectos nos vários anos em mais do que um dos ramos. 

• Em algumas das áreas tecnológicas apenas a Marinha tem projectos de I&D, 
nomeadamente na área  das “Operações”. 

• Na área da informática, de 1993 a 1995, apenas o Exército tem um projecto de I&D. 

 

Dos factos apresentados anteriormente, consideramos as conclusões seguintes: 

• Existe uma grande dispersão dos financiamentos para projectos de I&D, muitas 
vezes nas mesmas áreas tecnológicas, pelos três ramos das FA, em conjunto com o 
financiamento de projectos a nível nacional e internacional, por parte do próprio 
MDN. 

• Pressupõe-se que não existe uma coordenação efectiva da parte do MDN, face à 
aprovação de uma multiplicidade de projectos a serem executados por cada um dos 
ramos. As sinergias com certeza que se perdem quando os interesses dos estudos 
teriam valor para um maior universo de potenciais utilizadores dos resultados a 
obter em cada projecto. Eventualmente perdem-se também oportunidades de estudar 
situações mais abrangentes, através da utilização dos mesmos recursos, em particular 
os técnico-económicos e os humanos. 

 



 

 

 

- 60 - 

4. A GESTÃO DE PROJECTOS DA DEFESA 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PROJECTOS 

Como já se referiu  anteriormente, pode dizer-se, que, de alguma forma, a gestão de 
projectos nasceu no seio das instituições militares dos EUA, nomeadamente na Marinha. 
Foi neste ramo das FA, daquele país que, pela primeira vez, se utilizou o método PERT 
para o desenvolvimento do projecto do submarino Polaris (Lewis, 1992: 148). 

A gestão de projectos (GP) assumiu uma tal importância, que, hoje é mesmo considerada 
como uma nova disciplina da gestão. 

Se a gestão de projectos é cada vez mais importante a todos os níveis, não o deixa de ser 
também no que diz respeito aos projectos com interesse para a Defesa Nacional. No 
âmbito do MDN, a GP assume uma grande importância, hoje em dia, não só pelas razões 
da complexidade e especificidade dos projectos de sistemas de armas, mas também 
porque, os valores dos orçamentos para a Defesa, vão sendo cada vez mais “magros”(54) 
Por outro lado, cada país tem cada vez menos capacidades para desenvolver isoladamente 
projectos de determinados sistemas de armas(55). 

Com os pressupostos anteriores, não pretendemos concluir, de modo categórico, que cada 
país, incluindo Portugal, não continua a ter necessidade de possuir, em algumas áreas, os 
seus projectos próprios de I&D, com interesse específico para a Defesa Nacional. Em 
Portugal, são exemplos, os projectos de sistemas de comunicações militares, que podem (e 
devem, em nosso entendimento) continuar a desenvolver-se, mesmo que para isso haja 
necessidade de a indústria nacional proceder à transferência de tecnologias, através de 
contratos bilaterais ou multilaterais. 

A gestão de projectos na Defesa, é caracterizada por alguma especificidade, não só por a 
Defesa ser um segmento de mercado importante, mas também porque os projectos de 
equipamentos militares, e os programas de sistemas de armas, apresentam envolventes 
diferenciadas dos equipamentos para aplicações civis. 

Os projectos de sistemas de armas apresentam determinadas características específicas que 
tornam a respectiva gestão num tipo particular. É prova disto, o facto de o PMI(56), sendo 
um Instituto de Gestão de Projectos dos EUA, e tendo uma dimensão internacional, 
considerou ser necessário criar um “Grupo de Interesse Especifico” (GIE) (Specific Interest 
Group) (SIG), para estudo e reflexão do avanço do “estado da arte” (the state of the art) da 
gestão de projectos, para os profissionais que trabalham em áreas relacionadas com o 
                                                 
(54) Ver MDN (1996). Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1995. Ministério da Defesa Nacional: “Despesas 

da Defesa a Preços Constantes”, relativas aos anos de 1989 a 1995. 
(55) Eventualmente poder-se-á considerar os EUA e ainda a Rússia como excepções, no que diz respeito aos 

sistemas de armas complexos e completos. Outros países, tais como a Alemanha, a França, a Inglaterra e 
a Itália, poderão ser também excepções, relativamente a alguns equipamentos e a alguns sistemas de 
armas quando desenvolvidos em projectos cooperativos. 

(56) Project Management Institute (PMI), 130 South State Road, Upper Darby, PA 19082 USA, Tel (610) 734-3330, 
Fax (610) 734-3266, Internet E-mail: pmieo@ix.netcom.com, WWW: http://www.pmi.org. 
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Espaço Aéreo e a Defesa(57). O GIE na área do Espaço Aéreo e a Defesa, insere-se no 
âmbito dos vários “Grupos de Interesse Especifico”, criados para outras áreas de 
actividades, onde a gestão de projectos assume aspectos particulares(58). 

4.2 A ENVOLVENTE DA GESTÃO DE PROJECTOS DA DEFESA 

A gestão de projectos no âmbito da Defesa pode caracterizar-se por um processo contínuo, 
constituindo um interface entre: (1) a Assembleia da República, que aprova as leis, que 
podem condicionar, do ponto de vista processual e de recursos financeiros, os programas 
em desenvolvimento ou a desenvolver; (2) o Governo, que através do MDN, faz a ligação 
aos “Utilizadores”(59), aos Centros de I&D, e à Indústria que fabrica os produtos(60) 
relativos aos projectos. 

Na figura seguinte, mostra-se as relações que consideramos como envolventes do gestor 
de projectos da Defesa. 

ASSEMBLEIA
DA

REPÚBLICA

ASSEMBLEIA
DA

REPÚBLICA

GESTOR
DE  PROJECTOS

DA
DEFESA

Gestor(es)
de Projectos dos

Fornecedores

INDÚSTRIA
E

CENTROS DE I&D

UTILIZADORES
U/E/O

UTILIZADORES
U/E/O

GOVERNOGOVERNO
MDN

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO

LEISLEIS ALIADOSALIADOS

SOCIEDADE
CIVIL

SOCIEDADE
CIVIL

 

Figura 4.1 - Envolvente do Gestor de Projectos da Defesa 

                                                 
(57) Aerospace & Defense Specific Interest Group (SG03). 
(58) Outros GIE/SIG do PMI, em Março de 1996: Automotive (SG01); Design - Procurement - Construction 

(SG02); Environmental Management (SG13); Financial Services (SG06); Information Management & Movement 
(SG09); Information Systems (SG10); Pharmaceutical (SG12); Utility Industry (SG14); Women in PM (SG15); 
Diversity (SG04); Education (SG04); Government (SG07); Manufacturing (SG16); New Product Development 
(SG11); Oil, Gas, Petrochemical (SG17). 

(59) Como “Utilizadores”, consideram-se as U/E/O  do próprio MDN, do EMGFA, do Exército, da Marinha 
ou da Força Aérea. 

(60) Nem sempre o resultado final de um Projecto é um produto tangível, pode em alguns casos ser a 
implementação de um serviço, o que actualmente se designa por um produto intangível. Perante estes 
pressupostos, pode dizer-se que a finalidade de qualquer projecto é obter um produto (tangível ou 
intangível). 
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O Gestor de Projectos da Defesa (GPD), será o representante do Governo, através do 
MDN, com a autoridade que lhe for atribuída, para fazer de interface com os 
“Fornecedores”, nomeadamente a Indústria e os Centros de I&D, através do(s) Gestor(es) 
de Projectos (GP) respectivos. 

O GPD e os GP dos fornecedores apresentam-se, perante um dado projecto, com um 
objectivo comum, que vai no sentido de que se cumpram as cláusulas contratuais. 
Contudo, nem sempre os interesses de ambos os lados, são idênticos. O GPD pretenderá 
que o produto resultante do projecto seja disponibilizado no prazo, e com o custo e a 
qualidade definidas. O GP dos fornecedores tentará, em alguns casos, aumentar o preço, 
através da necessidade em efectuar alterações ao projecto, que nem sempre é fácil de 
acertar, de modo a conciliar os interesses de parte a parte, e que por vezes, para não 
inviabilizar o próprio projecto completo, o GPD terá de propor a decisão superior a 
aceitação de tais alterações. 

4.3 DEFINIÇÃO DE PROJECTO 

A gestão do projectos tornou-se numa disciplina universal, que em termos de conceitos 
clássicos se pode caracterizar, por ser multidisciplinar com uma envolvente económica 
multisectorial, e uma envolvente organizacional pluridepartamental. Podemos encontrar 
algumas definições para “Projecto”, umas mais abrangentes, outras mais restritas, umas 
mais gerais, outras mais específicas, mas todas deverão conter uma parte comum, de 
modo a individualizar este tipo de actividade de gestão, no seio das organizações, e 
admitindo que pode existir uma grande quantidade e diversidade, de tipos de projectos. 

Turner (1993: 4) diz que a definição mais simples de um projecto é “algo que tem um início 
e um fim”(61). É bom de ver que esta definição é demasiado simplista, e que não define um 
“Projecto”, porque todas as tarefas de rotina, de uma organização, em princípio, têm 
também um início e um fim, e não são um projecto. O mesmo autor apresenta outras 
definições, tais como: (1) “um esforço humano que cria uma mudança; é limitado no 
tempo e no âmbito; tem metas e objectivos; envolve uma variedade de recursos; e é 
único”(62); (2) “um esforço complexo para obter um objectivo específico dentro de um 
prazo e um orçamento, que tipicamente cruza a estrutura organizacional, é único, e é 
normalmente não repetitivo no seio da organização”(63); (3) “um esforço único e de uma só 
vez executado por pessoas para fazer alguma coisa que ainda não tinha sido feita daquela 
maneira anteriormente“(64). Destas três definições, apenas um elemento caracteriza os 
projectos, que é a sua singularidade, diferenciando-os das operações de rotina. 

Para o que entendemos ser um projecto, e pelo que ficou dito anteriormente, consideramos 
uma definição simples e abrangente, o conceito do PMI, apresentado no PMBOK Guide 

                                                 
(61) Em referência a: Barnes, M., in Have Project, Will Manage, BBC2, 1989. 
(62) Em referência a: Anderson, E. S., Grude,K. V., Haug, T., e Turner, J. R., Goal Directed Project Management, 

Kogan Page, 1987. 
(63) Em referência a: Cleland, D. I. E King W. R., Systems Analysis and Project Management, McGraw-Hill, 

1983. 
(64) Em referência a: Smith, B., ‘Project concepts’, in Effective Project Administration, Institution of Mechanical 

Engineers, 1985. 
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(1996: 167), que define um “Projecto” como sendo um “esforço temporário empreendido 
para criar um produto ou serviço único”(65). 

Considerando que um projecto é um “esforço temporário”, é o mesmo que dizer que tem 
um início e um fim. Assim, é necessário que a gestão de projectos contemple de forma 
eficaz a “gestão do tempo”. 

Por outro lado um projecto existe para “criar um produto ou serviço único”, o que 
pressupõe que é necessário ter disponível determinados recursos: (1) humanos, (2) 
materiais, e (3) financeiros. Deste modo, para que um projecto atinja os objectivos com 
sucesso é necessário que a gestão de projectos contemple a gestão dos custos, a gestão dos 
recursos humanos (das equipas de projecto), a gestão da qualidade, a gestão dos riscos 
inerente aos investimentos a efectuar, a gestão da comunicação entre todos os 
intervenientes no projecto, a gestão da procura (“procurement”) dos recursos materiais, a 
gestão do âmbito do projecto, e assuma a gestão integrada do respectivo projecto, de 
modo que os vários elementos do projecto sejam devidamente coordenados. 

Face ao exposto, e relativamente às áreas de conhecimento envolvidas na gestão de 
projectos, apresentadas pelo PMI, através do PMBOK Guide (1996), consideram-se as 
seguintes: 

• Gestão Integrada do Projecto 

• Gestão do Âmbito do Projecto 

• Gestão do Tempo do Projecto 

• Gestão dos Custos do Projecto 

• Gestão da Qualidade do Projecto 

• Gestão dos Recursos Humanos do Projecto 

• Gestão dos Sistemas de Comunicação do Projecto 

• Gestão dos Riscos do Projecto 

• Gestão da Procura (Procurement) do Projecto 

Em termos práticos, e, dito de forma clara, precisa e concisa, a gestão de projectos tem 
como  objectivo obter produtos ou serviços: 

- Bons - ao nível da Qualidade desejada (“perfeição”); 

- Rápidos - dentro do Prazo definido (“é para ontem”); e, 

- Baratos - dentro do Orçamento estipulado (“nem mais um tostão”). 

Para que estes objectivos sejam satisfeitos é, assim, necessário que se utilizem todos os 
recursos com eficiência e eficácia. Como, em quase todas as organizações, os recursos são 
limitados, o que acontece cada vez mais no âmbito do MDN, então a existência, e o papel 
do gestor de projectos é cada vez mais importante. 

Quanto à “Qualidade” (Bons), ao “Prazo” (Rápidos) e ao “Custo” (Baratos) dos projectos, 
estes são três objectivos que não se conseguem obter simultaneamente. Em princípio, 
                                                 
(65) “A temporary endeavor umdertaken to creat a unique product or service”. 
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especificam-se dois, que se consideram críticos, e avalia-se se o terceiro se obtém com um 
nível de concretização satisfatória. Caso contrário, ter-se-á de redefinir os parâmetros de 
um ou mesmo dos dois objectivos considerados críticos, até se atingir um nível adequado 
para o terceiro. 

Vejamos, a nível dos EUA, qual foi a mudança de paradigma, a nível dos Projectos de 
Defesa. Durante a guerra fria, décadas de 70 e 80, havia que fabricar mísseis, aeronaves, a 
qualquer custo. Era necessário, não só acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos 
Russos (URSS), mas mesmo ultrapassá-los, a qualquer custo. Criou-se o paradigma dos 
contratos de “preço além do custo” (“Cost Plus”)(66) (Fletcher, 1996), onde se colocava 
ênfase no “prazo de entrega”. Este clima criou uma “cultura” de não olhar ao preço, onde 
o melhor gestor de projectos era (com certeza) o engenheiro que sabia como desenvolver o 
produto. 

Nestas circunstâncias, o que havia a controlar, para atingir o sucesso do projecto, era a 
qualidade (em larga medida através da tecnologia), e do prazo de entrega. Os custos não 
eram problema que se colocasse à equipa de projecto. Havia apenas que escolher, dentre 
os engenheiros da equipa de projecto, qual deveria ser o líder do projecto.  

Conseguir um equipamento com uma tecnologia adequada, num determinado prazo, era a 
chave do sucesso do projecto. 

Mas, o “Muro de Berlim” já não existe, o Pacto de Varsóvia desfez-se, a URSS 
transformou-se, e a bipolarização militar entre os blocos URSS-EUA desapareceu. 

Poder-se-á dizer que hoje, vive-se num contexto internacional com características 
unipolares, cuja liderança militar pertence aos EUA (e aos seus aliados), onde o novo 
paradigma é a redução dos orçamentos para a Defesa (nomeadamente nos EUA e países 
da NATO). 

Esta mudança de paradigma, teve como consequência que, nos contratos relativos a 
projectos de equipamentos para a Defesa, se colocasse também ênfase nos custos, para 
além do prazo de entrega (Fletcher, 1996). Pretende-se agora (nos EUA) que, para umas 
dadas especificações se consiga obter um equipamento dentro de um preço fixo. Esta 
mudança de metodologia não foi possível de implementar nos EUA, em toda a sua 
extensão, face às mudanças de comportamento, e mesmo hábitos criados. Assim, os preços 
estimados para os “requisitos da proposta”, são alterados durante o desenvolvimento do 
projecto, através de “propostas de alterações técnicas”, que são normalmente aceites pelos 
representantes do respectivo Governo, através do Departamento de Defesa (DoD - 
Department of Defense). 

Um procedimento idêntico, ao referido anteriormente, pode verificar-se em outros tipos 
de contratos, relativos a projectos de obras públicas ou mesmo privadas. Os “trabalhos a 
mais” além daqueles que estavam previamente definidos, mas que do ponto de vista 
técnico se consideram necessários, e serem de alguma forma consequência, por talvez se 
“perder” pouco tempo com as fases de planeamento e programação dos respectivos 
projectos. Os factos anteriores foram referidos recentemente por um responsável do 

                                                 
(66) “Cost Plus: Contrato por administração; aquele em que o empreiteiro se compensa dos custos incorridos 

no cumprimento do contrato, mais uma taxa previamente combinada” (Price Waterhouse, 1989). 
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Governo Português, onde dizia que(67): “um projecto(68) é sempre aquilo que demora mais 
tempo” e que “na Europa se demora mais tempo a fazer um projecto [de construção] do 
que a construir os edifícios”, e, que “em Portugal começa-se uma obra [de construção] em 
que muita coisa não está programada. Depois, fazem-se constantes alterações aos 
projectos, prolongando-se o tempo - pelo que uma obra bem projectada tem menores 
custos e menos morosidade”. 

É nosso entendimento que estes e outros problemas são consequência da inexistência de 
uma “cultura de projecto”, ou melhor, que são consequência da falta de uma “cultura de 
gestão de projectos” adequada. 

Tal como Fletcher (1966) refere que “é tempo de olhar a gestão de projectos como uma 
profissão e uma especialidade no campo da gestão”, também consideramos de grande 
utilidade que esta especialidade da gestão ser divulgada a todos os níveis, nomeadamente 
no âmbito dos contratos de projectos para a Defesa Nacional. 

No âmbito dos projectos da área da Defesa Nacional, a respectiva gestão é cada vez mais 
importante, considerando entre outros factores de mudança importantes, os dois 
seguintes: 

• Redução dos níveis intermédios de gestão empresarial, nomeadamente na indústria; 
e 

• Redução dos orçamentos para a Defesa Nacional. 

4.4 GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS 

4.4.1 Conceito 

A gestão integrada dos projectos (GIP) é “um subconjunto da gestão de projectos que 
inclui os processos necessários para assegurar que os vários elementos do projecto sejam 
coordenados de modo adequado”. 

Fazem parte da GIP: 

• Desenvolvimento do Plano do Projecto; 

• Execução do Plano do Projecto; 

• Controlo Global das Alterações. 

De acordo com os pontos de vista do PMI, apresentados no PMBOK Guide (1996) os 
conteúdos dos processos principais da GIP, são os que se mostram na figura seguinte. 

 

                                                 
(67) In Jornal Diário de Notícias, de 10 de Novembro de 1996. 
(68) Em princípio considera-se, neste caso, a fase de estudos técnicos, planeamento e programação do 

projecto de construção, sem incluir a construção propriamente dita. 
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Entradas
- Outros Dados de Planeamento
- Informação Histórica
- Políticas Organizacionais
- Constrangimentos
- Pressupostos

Técnicas e Ferramentas
- Metodologia de Planeamento

de Projectos
- Capacidades e Conhecimentos

dos Interessados
- Sistema de Informação de

Gestão de Projectos (SIGP)
Saídas

- Plano do Projecto
- Detalhes dos Apoios Necessários

DESENVOLVIMENTO
DO PLANO DO PROJECTO

Entradas
- Plano do Projecto
- Detalhes dos Apoios Necessários
- Políticas Organizacionais
- Acção Correctiva

Técnicas e Ferramentas
- Capacidades de Gestão em Geral
- Capacidades e Conhecimentos

dos Produtos
- Sistema de Autorização

dos Trabalhos
- Reuniões de Revisão da

Situação
- Sistema de Informação de

Gestão de Projectos (SIGP)
- Procedimentos Organizacionais

Saídas
- Resultados do Trabalho
- Requisitos de Alterações

EXECUÇÃO
DO PLANO DO PROJECTO

Entradas
- Plano do Projecto
- Relatórios de Performance
- Requisitos de Alterações

Técnicas e Ferramentas
- Sistema de Controlo

das Alterações
- Configuração da Gestão
- Medida da Performance
- Planeamento Adicional
- Sistema de Informação de

Gestão de Projectos (SIGP)
Saídas

- Plano do ProjectoActualizado
- Acções Correctivas
- Experiência Adquirida

CONTROLO GLOBAL
DAS ALTERAÇÕES

GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS
(GIP)

 
Fonte: PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 1996, p. 41.  

Figura 4.2 - Conteúdos dos Processos da Gestão Integrada de Projectos (GIP) 

4.4.2 A Gestão Integrada de Projectos no Âmbito da Defesa 

Se a GIP é importante na gestão de projectos em geral, consideramos ser uma área 
relevante no âmbito da generalidade dos projectos da Defesa. Consideramos ainda, ser 
importante realçar, a importância da GIP nos projectos de I&D com interesse para a 
Defesa, visto que envolverão, em princípio, verbas significativas, e o risco de realização 
pode ser considerado elevado. 

A importância que se refere ter a GIP nos projectos da Defesa, nomeadamente nos 
projectos de I&D, justifica-se pela análise dos parâmetros seguintes: 

• Informação histórica, de certa forma dispersa, devido às alterações organizacionais dos 
últimos anos. 

• Políticas organizacionais, em mudança devido às restruturações efectuadas nos últimos 
anos, e, eventualmente, algumas que se venham a realizar, nomeadamente quanto à 
administração do pessoal. 

• Constrangimentos, em especial, os de natureza financeira, que são actualmente uma 
característica das actividades da Defesa, através da redução dos orçamentos do MDN, e 
a sua implicação a nível dos projectos/programas planeados, em especial os de I&D. 
Devemos, no entanto reflectir que estes constrangimentos são de certa forma 
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conjuntural, pois sempre que há razões de natureza Nacional ou Internacional, em que 
se põem em perigo determinados valores económicos, sociais e humanos, em que é 
necessário a “Força Militar”, então, alguns dos constrangimentos desaparecem. 

• Pressupostos, que no âmbito dos projectos são factores que, a nível de planeamento, 
devem ser considerados verdadeiros, reais, ou certos, nos projectos da Defesa cada vez 
há mais incerteza, quanto à disponibilidade dos recursos necessários, quer os recursos 
financeiros, quer os recursos humanos. Por exemplo, a grande mobilidade dos militares, 
através das diversas modalidades de prestação de serviço (escolha, imposição, 
oferecimento, requisição civil, etc.), leva a que nem sempre se concretizem todos os 
pressupostos relativos aos recursos humanos. 

• Metodologia de planeamento de projectos, inexistente a nível do MDN, para projectos 
nacionais. Para os projectos internacionais aplicam-se as metodologias relativas aos 
diversos programas, nomeadamente dos Programas EUCLID(69) e EUROFINDER(70), 
que decorrem actualmente no âmbito do GAEO/WEAG(71)(72). Em Anexo B 
apresentamos o enquadramento dos projectos de I&D, ao nível da UEO na base da 
organização e programas respectivos. No que diz respeito aos projectos no âmbito da 
NATO, existem os procedimentos do Handbook on the Phase Armaments Programming 
System (PAPS), que interessa estudar e adaptar na medida do possível a nível nacional. 
Ao nível do Exército, no que nos foi possível investigar nesta área, apenas tivemos 
conhecimento das “Normas de Procedimento das Actividades de Investigação e 

                                                 
(69) EUCLID - EUropean Co-operation for the Long Term In Defence. O programa EUCLID tem um Programme 

Memorandum of Understanding (PMOU), de âmbito intergovernamental, que se iniciou no âmbito do 
Independent European Programme Group (IEPG), para desenvolver Projectos de Investigação e Tecnologia 
(Research and Technology Projects - RTPs), em Áreas Prioritárias Comuns Europeias (Common European 
Priority Areas - CEPAs). O programa EUCLID é um processo de “Puxar através dos Pedidos/Requisitos” 
(Requirements PULL) os Projectos de Investigação e Tecnologia (RTP), e  que actualmente se desenvolve 
no âmbito do GAEO/WEAG. 

(70) O programa EUROFINDER é uma nova iniciativa no seio do processo do programa EUCLID, baseado 
no seu PMOU, mas com a finalidade de criar oportunidades para a formação de Consórcios Industriais, 
e gerar propostas do seu interesse directo, a fim de desenvolverem as suas próprias estratégias 
empresariais. Através do programa EUROFINDER, pretende-se introduzir um mecanismo de 
“Empurrar através da Tecnologia” (Technology PUSH), em complemento com o processo de “Puxar 
através dos Pedidos/Requisitos” os RTP, do programa EUCLID. 

(71) Grupo de Armamento da Europa Ocidental - GAEO/WEAG - Western European Armaments Group. 
(72) Em 1976, os Europeus da NATO (excepto a Islândia) estabeleceram, entre os respectivos 13 países, um 

fórum para cooperação no âmbito do armamento, o Independent European Programme Group (IEPG). Com 
a assinatura do Tratado de Maastricht em Dezembro de 1991, os estados membros da UEO, declararam 
pretender estudar a possibilidade de aumentar a cooperação no campo dos armamentos, com o 
objectivo de criar uma Agência Europeia de Armamentos. Em Dezembro de 1992, os Ministros da 
Defesa dos 13 países do IEPG, em reunião em Bonne, decidiram transferir as funções do IEPG para a 
UEO. Em reunião do Conselho de Ministros da UEO, em Roma, em Maio de 1993, os Ministros da 
Defesa do IEPG, reafirmaram os seis princípios chave em que se basearia a cooperação em armamentos, 
e em particular que todas as decisões em questões de armamentos no âmbito da UEO seriam tomadas 
pelos 13 países. A partir da reunião de Roma, o fórum europeu para a cooperação em armamentos ficou 
conhecido por Grupo de Armamento da Europa Ocidental (GAEO), mais conhecido por WEAG, e 
constituindo um novo fórum para uma maior cooperação a nível do armamento europeu. Fazem parte 
da WEAG, os mesmos países do IEPG, constituídos pelos países europeus da NATO: Alemanha, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Turquia e Reino 
Unido (MDN, 1996: 69). 
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Desenvolvimento do Exército”, aprovadas por Despacho N.º 324/94, de 28Nov, do 
General CEME, do qual fazem parte integrante. 

• Conhecimentos e capacidades (Skills) dos interessados, de uma grande diversidade e 
diversos níveis de competências, que associados, normalmente a diferentes interesses, 
torna difícil a congregação de esforços para desenvolver um adequado planeamento 
dos projectos da Defesa. 

• Sistema de informação de gestão de projectos (SIGP), difícil de implementar ao nível 
de sistemas automáticos, face à quase inexistência de interligação de redes de 
informática dos diversos órgãos do Exército e deste com o MDN. 

• Sistemas de autorização dos trabalhos (a executar), isto é, sempre que se passa de uma 
determinada tarefa e/ou fase para outra, há necessidade, por vezes, de sancionar a 
autorização do início da tarefa e/ou fase seguinte do projecto. No que diz respeito, à 
estrutura organizacional militar, estes sancionamentos devem ficar bem definidos 
quanto à autoridade de quem os pode decidir, caso contrário poderá levar a atrasos e 
mesmo aumento de custos do projecto. Neste caso, as competências do gestor de 
projectos, devem ficar bem definidas, já que, em princípio, deverá ser ele a sancionar a 
maior parte destes procedimentos. Neste caso, é aconselhável que o gestor de projectos 
da Defesa dependa directamente da entidade que tem a autoridade legal, para decidir 
sobre o andamento das actividades do respectivo projecto. 

4.5 CICLO DE VIDA 

Segundo Turner (1993: 437) “não há acordo (entre vários autores) acerca de como 
classificar os projectos”. 

Este autor considera útil, determinados parâmetros para classificar os projectos, tendo 
assumido, na sua obra em referência, os seguintes: 

• através da posição do projecto no ciclo de vida do produto produzido, ou do 
desenvolvimento estratégico da organização-mãe; 

• através do tipo de indústria, ou tecnologia do projecto, ou da organização-mãe; 

• através da dimensão do projecto. 

Neste estudo, vamos utilizar o critério apresentado em primeiro lugar, ou seja através do 
ciclo de vida do projecto/produto, já que é um tipo de caracterização, que de uma forma 
geral, é seguido por muitos autores que estudam os assuntos sobre a gestão de projectos. 

Neste contexto, diz ainda Turner (1993: 438) que “alguns autores fazem a distinção entre o 
ciclo de vida do projecto e do produto, dizendo que o do projecto é o período até e 
incluindo a comercialização [...] e a vida do produto é o período desde a introdução do 
produto (no mercado) até ao seu declínio”(73). 

Estes conceitos, no que diz respeito aos projectos e respectivos produtos de aplicação no 
âmbito da defesa, devem ser entendidos em duas vertentes: 

                                                 
(73) Em referência a: Handscome, R., The Product Management Handbook, McGraw-Hill, 1989. 
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• Na óptica do “fornecedor”; e, 

• Na perspectiva do “dono da obra”, isto é, na óptica do MDN. 

Da parte do “fornecedor”, seria normal que ele considerasse que o projecto terminava 
quando procedesse à entrega dos produtos do projecto (após a comercialização). No 
entanto, perante a legislação em vigor, há sempre um período de garantia contratual(74) 
que responsabiliza o “fornecedor” perante o “dono da obra”, pelas deficiências detectadas, 
num período pré-definido, desde que aquelas sejam consequência da concepção e/ou 
fabrico/construção. 

Os projectos de I&D da Defesa, em nosso entendimento, terão um ciclo de vida diferente, 
consoante a perspectiva for na óptica do MDN, ou na óptica do fornecedor. 

Para o MDN, o início do ciclo de vida do projecto, será através da “Expressão das 
Necessidades face à Missão”, para satisfazer à eliminação de alguma deficiência detectada; 
enquanto para o fornecedor, o respectivo início será quando o seu envolvimento, no 
projecto, tiver lugar. Poderá iniciar-se ainda na fase de “estudo de viabilidade”, ou apenas 
na fase de “definição do projecto”. 

O fim do ciclo de vida do projecto, para o fornecedor, coincidirá com o fim do ciclo de 
vida do produto, a que corresponde, em princípio, a data limite da garantia dada, para o 
produto do projecto. O ciclo de vida do projecto e do produto, na óptica do MDN, é mais 
abrangente e, em nosso entendimento, terminará com o processo de abate dos produtos 
decorrentes desse projecto(75). 

Em tempo, deverá iniciar-se um novo projecto para permitir que na altura em que o 
equipamento ou sistema de armas for retirado de uso, haja um novo para o substituir. 

Uma forma geral de apresentar o “ciclo de vida”, é considerar apenas três períodos: (1) 
fase inicial, (2) fases intermédias (uma ou mais), e (3) fase final (PMBOK Guide, 1996: 12). Já 
anteriormente considerámos, como “fases de um projecto”: (1) a “iniciação”, (2) o 
“desenvolvimento”, (3) a “implementação”, e (4) a “conclusão”. Estas podem considerar-
se como “fases gerais de um projecto”, e constituindo o “ciclo de vida” geral, de um 
qualquer tipo de projecto. Embora se possa considerar este último critério, para alguns 
projectos, demasiado genérico, distingue de uma forma geral as fases fundamentais de 
qualquer tipo de projecto. 

                                                 
(74) No caso de empreitadas de obras públicas, “o prazo de garantia é de cinco anos, podendo o caderno de 

encargos estabelecer prazo inferior, desde que a natureza dos trabalhos ou o prazo previsto de 
utilização da obra o justifiquem” (DL 405/93, de 10Dez, Art. 207º). 

 No caso do fornecimento de equipamentos militares, é normal, o caderno de encargos ter algumas 
cláusulas em que se define, o período de garantia, que pode ser de cinco anos, e o período de 
obrigatoriedade de fornecimento de sobresselentes ser de dez anos, ou outros prazos, consoante o ciclo 
de vida estimado para os respectivos equipamentos. 

(75) Este conceito apresenta-se na perspectiva de que um sistema de armas deve permitir a continuidade do 
cumprimento de uma missão, e, durante o seu emprego operacional até ao respectivo abate, o projecto 
continua, pois que pode até haver necessidade de corrigir algumas deficiências detectadas e 
acompanhar, se possível adaptações que do ponto de vista económico e tecnológico sejam 
aconselháveis. 

 Deve, no entanto, ficar claro que os responsáveis pelo projecto, nas várias fases do ciclo de vida do 
produto, não deverão ser, sempre as mesmas entidades, no âmbito da estrutura do MDN. 
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Também de uma forma genérica, apresenta-se na Tabela seguinte, em nosso 
entendimento, as “acções gerais” correspondentes a cada uma das fases gerais de um 
projecto. 

Iniciação Desenvolvimento Implementação Conclusão 
Propostas 

e 
Início 

Avaliação 
e 

Concepção 

Execução 
e 

Controlo 

Finalização 
e 

Fecho 

Tabela 4.1 - Fases Gerais de um Projecto versus Acções Gerais em cada Fase 

Quando se passa, à análise do ciclo de vida de projectos, relativos a determinados sectores 
sócio-económicos específicos, encontram-se ciclos de vida diferenciados. As diferenças 
baseiam-se, nos critérios de definição de passagem de uma determinada fase do projecto, 
para outra, ou seja, quando se consideram atingidos determinados “marcos” importantes 
do projecto, o que em gíria se designa por milestones. 

O ciclo de vida dos projectos de I&D da Defesa, pensamos poder enquadrar-se no modelo 
do ciclo de vida de Wearne, apresentado por Turner (1993: 438-439) e relativo a Projectos 
Industriais, cujo esquema se apresenta na figura seguinte. 

 

PEDIDO

Recepção
Entrega

Registos e
Experiência

Manutenção

Utilização

Fabrico e
Construção

Contratos

Concepção

Avaliação

Estudo

Investigação

Desenvolvimento

 

Figura 4.3 - Modelo de Ciclo de Vida de Wearne para Projectos Industriais 
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Na Tabela seguinte, apresentam-se os ciclos de vida dos projectos no âmbito da defesa, em 
quatro países da NATO (Alemanha, França, Canadá e Turquia), e conclui-se que não há 
dois países que apresentem ciclos de vida globalmente idênticos.  
 

ALEMANHA FRANÇA CANADÁ TURQUIA 
Fases Gerais 

de um 
Projecto 

Pre-viabilidade 
Inclui o 

Conceito Táctico 
e 

Requisitos 
Técnico-Tácticos 

Avaliação 
Dossier 

de Orientação 

Identificação 
do 

Projecto 

Requisitos 
dos 

Serviços 

 
INICIAÇÃO 

  Definição 
do 

Projecto 

Projecto 
de 

Investimento 

 

     
Definição 

do 
Projecto 

Definição 
do 

Projecto 
 

 Avaliação, 
Teste 

e 
Demonstração 

 

Requisitos 
Militares, Técnicos 

e Económicos 

Dossier de 
Lançamento do 

Desenvolvimento 

   
DESENVOLVIMENTO 

 
 

Desenvolvimento 
Aprovação 

para entrega 

Desenvolvimento 
Dossier 

de Lançamento da 
Produção 

 Desenvolvimento  
 

Procurement [?] 
Relatório 

Final 

Industrialização 
Aprovação das 
Condições de 

Aceitação 

Implementação 
do 

Projecto 

Produção  
IMPLEMENTAÇÃO 

 Produção    
CONCLUSÃO 

Utilização Utilização Utilização Utilização  
 

(Abate) (Abate) (Abate) (Abate)  
 

Fonte: Adaptado de Ramos (1995: 145). 

Tabela 4.2 - Ciclo de Vida dos Projectos da Defesa em alguns Países da NATO 

Na Tabela anterior, faz-se também uma análise comparativa dos ciclos de vida em cada 
país, com o que admitimos ser o ciclo de vida genérico, para qualquer tipo de projecto. 

Na Tabela seguinte, apresentam-se os ciclos de vida de projectos no âmbito da defesa, no 
Reino Unido, nos EUA, na NATO, e, uma proposta a ser considerada nos projectos de 
Defesa a nível Nacional. Esta proposta, foi estudada na base de um processo comparativo, 
com os métodos apresentados nestas duas Tabelas, complementada com a experiência 
pessoal e através de troca de impressões com pessoas ligadas a estas actividades. 

Na Tabela seguinte, faz-se também a comparação, da proposta apresentada, com o método 
do ciclo de vida genérico, e, referem-se algumas justificações para a solução apontada. 
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NATO (a) REINO UNIDO EUA PORTUGAL 
(Proposta) 

Fases Gerais 
de um 

Projecto 
Avaliação das 

Necessidades face 
à Missão 

Conceito Avaliação das 
Necessidades face 

à Missão 
Aprovação dos 

Estudos do 
Conceito 

Expressão das 
Necessidades face 

à Missão 

 
INICIAÇÃO 

Pre-viabilidade Estudo 
de 

Viabilidade 

Conceito, 
Exploração 
e Definição 

Estudo 
de 

Viabilidade 

 

Viabilidade  Aprovação da 
Demonstração do 

Conceito 

  

Definição 
do 

Projecto 

Definição 
do 

Projecto 

Demonstração e 
Validação 

Aprovação do 
Desenvolvimento 

Definição 
do 

Projecto 

 

     
DESENVOLVIMENTO 

 
(b) 

Design e 
Desenvolvimento 

Desenvolvimento 
Completo 
Aprovação 

para Produção 

Desenvolvimento 
de Engenharia e 

de Fabrico 
Aprovação 

da Produção 

Concepção e 
Desenvolvimento 

(I&D) 

 
 

Produção Produção Produção 
e 

Entrega 

Produção 
e 

Recepção 
(c) 

 
IMPLEMENTAÇÃO 

     
CONCLUSÃO 

Utilização Utilização Operação e Apoio Utilização (d) 
  

Abate (Abate) (Abate) Abate  
 

Fonte: Adaptado de Ramos (1995: 145). 

(a) De acordo com os conceitos da NATO, in Handbook on The Phase Programming System (PAPS), International Staff, 
Defence Support Division, Feb. 1989. 

(b) A fase geral de “Desenvolvimento” inicia-se com os estudos necessários para a “Definição do Projecto”. 
(c) Considera-se a “Produção e Recepção” como uma fase do ciclo de vida do Projecto. Não se separou a “Produção” 

da “Recepção”, porque o processo de Recepção ou Aceitação dos Produtos e/ou Serviços, por vezes decorre em 
simultâneo com a “Produção”, ou seja a Aceitação Final, é normalmente, antecedida de Aceitações Parciais, por 
exemplo através de Verificações e Testes, na fase final da Produção. 

(d) A fase da “Conclusão” do Projecto, considera-se que engloba a parte final da Produção, e o processo de Recepção 
ou Aceitação dos Produtos e/ou Serviços, que resultam do projecto. 

Tabela 4.3 - Ciclo de Vida dos Projectos da Defesa em Portugal (Proposta) 

Embora o modelo PAPS da NATO esteja estruturado para gestão de projectos tipo 
cooperativos, que envolvam mais do que um país, foi o que serviu de base ao nosso 
estudo, para de uma forma adaptada aos projectos de nível nacional, poder integrar-se 
sem grandes problemas no contexto internacional. 

A nossa proposta de “Modelo de Faseamento de Projectos da Defesa” (MFPD), 
nomeadamente para os projectos de I&D, é a que se apresenta na figura seguinte, de forma 
mais detalhada, onde se incluem os “Marcos” de separação das fases, e, baseia-se no 
modelo PAPS. 
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Planeamento Estratégico e Análise da Missão (PEAM)

Expressão das Necessidades face à Missão (ENFM)

Estudo de Viabilidade (EV)

Definição do Projecto (DP)

Concepção e Desenvolvimento (CD)

Produção e Recepção (PR)

Utilização (UT)

Abate

Requisito Formal de Necessidades (RFN)

Objectivos Operacionais Gerais (OOG)

Requisitos Técnicos e Operacionais (RTO)

Objectivos de Concepção e Desenvolvimento (OCD)

Objectivos de Produção e Recepção (OPR)

Objectivos de Emprego Operacional (OEO)

Proposta de Abate (PA)

(a) 1 2 3 4 5 6 7FASES

MARCOS

(a)  Não se considera uma “Fase”, porque é um processo evolutivo, e não tem um “Marco” que defina o respectivo início

 

Figura 4.4 - Modelo de Faseamento de Projectos da Defesa 

O “Modelo de Faseamento de Projectos da Defesa” que aqui propomos, difere do modelo 
PAPS, apenas nos “estudos de viabilidade”. O MFPD proposto, apresenta apenas uma fase 
para o “estudo de viabilidade”, visto que, pensamos não se justificar, para projectos 
nacionais haver uma fase de “estudo de pré-viabilidade”. 

Vejamos agora quais os processos que correspondem a cada uma das fases do modelo 
proposto. 

4.5.1 Planeamento Estratégico e Análise da Missão 

A “Expressão das Necessidades face à Missão” (ENFM) é a primeira fase do MFPD e tem 
como base de trabalho os resultados dos estudos sobre o “Planeamento Estratégico e 
Análise da Missão” (PEAM), que não constituindo uma fase do modelo apresentado, não 
deixa de ser importante para se iniciar qualquer projecto de I&D da Defesa. Antes da 
expressão de uma necessidade, face a uma deficiência detectada, há que identificar quais 
os meios julgados necessários, em quantidade e qualidade, para cumprir as missões 
atribuídas, considerando as ameaças, riscos e desafios existentes ou previsíveis, a curto e a 
médio prazo. 
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Toda esta análise deve enquadrar-se no âmbito do “Planeamento Estratégico de Defesa 
Nacional” (PEDN). O enquadramento jurídico principal do PEDN é a Lei de Defesa 
Nacional e das Forças Armadas (LDNFA)(76), de onde decorrem vários documentos de 
base para o estudo, tendo em consideração as orientações políticas(77), e destacando-se, 
nomeadamente: 

• O Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN); e, 

• O Conceito Estratégico Militar (CEM). 

Decorrente do CEDN e do CEM, e com o enquadramento jurídico da Lei Orgânica de 
Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA)(78), define-se o “Sistema de Forças” 
(SF) nacional e o respectivo dispositivo. 

4.5.2 Expressão das Necessidades face à Missão 

No âmbito dos projectos da Defesa Militar(79), a fase de “Expressão das Necessidades face 
à Missão”, compete a cada Ramo (Exército, Marinha e Força Aérea), elaborarem os 
respectivos estudos, que serão depois consolidados pelo EMGFA e MDN. 

Esta fase tem como finalidade fazer uma avaliação baseada na análise da missão, que 
identifique deficiências que, em quantidade e em qualidade, não possam ser resolvidas 
através dos meios humanos e materiais existentes ou planeados. 

Esta fase termina com um documento, que denominamos “Objectivos Operacionais 
Gerais” (OOG), que deve conter a avaliação comparativa entre os meios disponíveis e os 
meios necessários possíveis(80). Decorrente deste balanço devem apresentar-se neste 
documento as deficiências, em qualidade e quantidade, que inviabilizam o cumprimento 
da missão atribuída, para um dado risco estimado. 

Nesta primeira fase do MFPD, podem considerar-se também, ainda que de uma forma 
geral, alguns dados técnicos, de prazos e financeiros estimados, para ajudar na 
prossecução dos estudos seguintes. 

4.5.3 Estudo de Viabilidade 

Quando se referimos a “estudos de viabilidade”, normalmente, pensa-se directamente em 
“viabilidade económico-financeira”. Neste caso, a fase de “Estudo de Viabilidade” (EV), 
                                                 
(76) Lei N.º 29/82, de 11Dez, com alterações introduzidas pelas Lei N.º 111/91, de 29Ago, Lei N.º113/91, de 

29Ago, e Lei N.º 18/95, de 13Jul. 
(77) As orientações políticas baseiam-se no “Programa do Governo”, “Directiva Governamental de Defesa 

Nacional” e “Directiva Ministerial de Defesa Nacional”. 
(78) Lei N.º 111/91, de 29Ago, com alterações introduzidas pela Lei N.º 18/95, de 13Jul. 
(79) Neste documento a expressão “projectos da Defesa”, assume-se com o mesmo significado, que a de 

“projectos da Defesa Militar”, quando o contexto o permite. 
(80) Consideram-se aqui os ”meios necessários possíveis”, para realçar que, os “meios necessários” devem 

ser considerados dentro das capacidades económico-financeiras do país, e perante uma determinada 
situação político-social. 
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do ciclo de vida de um projecto de I&D da Defesa, tem fundamentalmente como propósito 
estudar e avaliar a solução técnica, e eventuais alternativas, de modo a concretizar a 
“Expressão da Necessidade face à Missão”, para satisfazer à deficiência detectada. 

Esta fase termina com a elaboração de um documento onde fiquem estabelecidos os 
“Requisitos Técnicos e Operacionais” (RTO). 

4.5.4 Definição do Projecto 

Consideramos que uma das fases principais do ciclo de vida de um projecto da Defesa, é a 
“definição do projecto”. 

Quanto à definição de um projecto(81), consideramos como pressupostos: 

* As ideias que se têm sobre o resultado final de um projecto devem ser o mais 
concretas possível. 

* Por onde é que se deve começar? Começar-se pelo resultado final que se pretende 
obter (alvo a atingir) e depois trabalhar-se de trás para a frente. 

* Os dados para entrarem no conteúdo da definição de um projecto devem ser: 

•  Específicos, bem definidos e tão concretos quanto possível, de modo que 
qualquer pessoa que tenha apenas alguns conhecimentos básicos do projecto 
possa lê-lo, compreendê-lo e ficar a saber aquilo que se pretende realizar; 

•  Quantificáveis, mesmo que alguns possam ser mais difíceis de quantificar; 

•  Consensuais entre o utilizador/cliente e o gestor do projecto; 

•  Realistas, de modo que sejam possíveis de atingir; 

•  Temporais, isto é, apresentados numa estrutura temporal. 

E, quanto ao conteúdo da definição de um projecto? Deve garantir-se que o problema a ser 
resolvido pelo projecto, seja correctamente definido. Se assim não for, é provável que se 
construa “a solução certa para o problema errado” (Lewis, 1992), o que não é de todo o 
que se deseja. Pensamos que todas as pessoas que trabalham em equipa, muito em especial 
as que se integram em equipas de projecto, desejam com certeza executar as suas tarefas 
de modo correcto, no entanto, se as mesmas não estiverem bem definidas podem alcançar-
se resultados desastrosos.  

A fim de se atingir o que consideramos uma definição de um projecto adequada, 
considera-se que o respectivo conteúdo deve contemplar os seguintes parâmetros: 

1. Justificação do projecto, para satisfação de uma necessidade; 

2. Enquadramento do projecto; 

3. Âmbito do projecto; 

                                                 
(81) Não confundir “definição de projecto” com “definição de um projecto” ou “definição do projecto”. 
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4. Pressupostos de base, que incluirá o estudo dos benefícios do projecto; 

5. Descrição do projecto, onde se manifeste as expectativas dos utilizadores e/ou 
clientes (internos e externos); 

6. Objectivos gerais do projecto a atingir; 

7. Estratégias de abordagem, incluindo soluções alternativas; 

8. Conjunto de prioridades do projecto; 

9. Limitações e constrangimentos, incluindo a análise de riscos e a análise de custos; 

10. Plano principal do projecto, incluindo a Estrutura de Divisão do Trabalho (EDT) 
(Work Breakdown Struture - WBS); 

11. Planeamento financeiro, incluindo a estimativa inicial e o máximo possível a 
dispor; 

12. Planeamento geral calendarizado das actividades, recursos e prazos, incluindo os 
Marcos Principais (Milestones) do faseamento do Projecto; 

13. Definição do tipo de organização para o projecto; 

14. Organização da equipa do projecto; 

15. Definição das fontes de financiamentos; 

16. Nomeação do Gestor do Projecto, e definição dos limites da autoridade atribuída; 

17. Especificações técnicas consolidadas; 

18. Método de controlo de qualidade do projecto e respectivos produtos (interno e 
externo ao projecto); 

19. Método de controlo de performances; 

20. Tipos de ferramentas e técnicas de planeamento e controlo do projecto; 

21. Testes e critérios de conclusão do projecto, e de aceitação dos produtos e/ou 
serviços disponibilizados pelo projecto; 

A fase de “Definição do Projecto” (DP) termina com a obtenção dos “Objectivos de 
Concepção e Desenvolvimento” (OCD), marco que deve permitir o início da fase de 
“Concepção e Desenvolvimento”. 

4.5.5 Concepção e Desenvolvimento 

Num projecto de I&D, esta fase corresponde aos trabalhos de investigação e 
desenvolvimentos de engenharia, propriamente ditos. 

Esta fase compreende o fabrico de protótipos de modo a assegurar uma validação 
completa das especificações técnicas seleccionadas, incluindo a integração completa do 
sistema, objecto do Projecto, a fim de se certificarem os requisitos técnicos e as respectivas 
capacidades operacionais. 

O resultado final da fase de “Concepção e Desenvolvimento”, é a obtenção de um 
conjunto de documentação técnica detalhada, e de dados relativos ao apoio logístico e aos 
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processos de fabrico, que permitam que a fase de “Produção e Entrega” se inicie, sem 
problemas. Esta fase tem como finalidade atingir os “Objectivos de Produção e Recepção” 
(OPR). 

A fim de executar os trabalhos desta fase, consoante o tipo de projecto, assim será de 
adoptar um dos tipos de estrutura organizacional, com actividades de I&D, apresentados 
já anteriormente, e que permitam uma adequada gestão do respectivo projecto. 

4.5.6 Produção e Recepção 

A fase de “Produção e Recepção”, compreende os trabalhos de fabrico do sistema, 
subsistema ou equipamento, consoante o tipo de projecto, e a respectiva recepção pelos 
responsáveis logísticos dos respectivos tipos de materiais. 

O processo de recepção pode incluir na parte final da Produção um conjunto de testes 
parciais e/ou globais, de modo à certificação das características técnico-operacionais do 
produto do projecto. 

Nesta fase, alguns dos testes deverão ser executados nas condições reais da utilização 
futura, onde a participação dos respectivos utilizadores é muito importante e deve ser 
considerada fundamental, a fim de se conseguir um sistema que satisfaça às necessidades 
para que foi concebido. 

4.5.7 Utilização 

Na fase de “Utilização”, os equipamentos fabricados e produzidos anteriormente, já foram 
distribuídos aos respectivos utilizadores, e encontram-se em situação de utilização 
operacional plena. 

A fase de “Utilização” dos equipamentos ou sistema de armas fabricados, 
(comercializados) e distribuídos, corresponde à “vida do produto”, numa perspectiva de 
uma política de marketing empresarial. 

4.5.8 Abate 

A fase de “Abate”, corresponde ao processo de retirar de serviço, os equipamentos ou 
sistema de armas, por razões técnico-logísticas, económico-financeiras, operacionais, ou 
consequência de acordos diplomáticos internacionais(82). 

Esta fase, em princípio, deve coincidir com a entrada em serviço dos equipamentos ou 
sistema de armas substitutos. Para que isto seja possível, o respectivo Projecto, dos novos 
equipamentos, deve ter coexistido com o dos que vão ser abatidos, face aos prazos 
necessários para ter um determinado produto, decorrente de um Projecto, disponível no 
mercado. 

                                                 
(82) Políticas de redução de armamentos, de evitar a proliferação de armas nucleares, etc.. 
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4.6 CONCEITO DE PRODUTOS “SEM MANUTENÇÃO” 

Entre várias características da sociedade moderna, o ritmo geral da mudança, a que as 
pessoas e as organizações estão sujeitas, é com certeza aceite sem quaisquer polémicas e 
contestações. 

Perante a constatação de que o ritmo da mudança, em especial o da mudança das 
tecnologias, assume cada vez mais, um ritmo de maior aceleração, então, a "economia da 
permanência" dá lugar à "economia da transitoriedade", conceito apresentado por Toffler 
(1970) em o "Choque do Futuro". 

Os progressos tecnológicos levam a algumas consequências económicas, e, que devem ser 
consideradas no âmbito dos projectos e da respectiva gestão, visto que os avanços 
tecnológicos: (1) tendem a diminuir mais o valor do custo da produção do que o valor do 
custo do trabalho de manutenção, em especial das reparações; (2) tornam possível 
aperfeiçoamentos rápidos dos produtos, ao longo do tempo, tornando-se obsoletos com 
alguma facilidade; e, (3) aumentam a incerteza sobre a utilidade dos produtos no futuro, e, 
consequente aumento do risco associado aos investimentos a efectuar. 

No processo de estudo da viabilidade de um projecto que envolva tecnologias, as 
considerações anteriores devem ser tidas como pontos de reflexão. E, uma das opções, a 
mais económica, pode ser porventura, a de projectar um produto ou mesmo um 
equipamento de "usar e deitar fora". 

As invenções da esferográfica tipo BIC, do isqueiro a gás não recarregável, das pilhas 
secas, etc., são exemplos de produtos de "usar e deitar fora". 

A economia do "usar e deitar fora" trouxe algumas consequências negativas, no que diz 
respeito à preservação do eco-sistema, pelo que há agora outras preocupações, 
nomeadamente de produzir produtos biodegradáveis, e outros possíveis de sofrer 
processos de reciclagem. Estas preocupações devem ser consideradas também em 
projectos no âmbito de aplicações militares. 

Ainda na perspectiva dos pressupostos da "economia da transitoriedade", há aspectos 
muito importantes no que se refere aos projectos de equipamentos para aplicações 
militares, nomeadamente: (1) hoje o progresso tecnológico processa-se a ritmos elevados, 
como foi referido anteriormente, e os equipamentos militares seguem este ritmo; (2) os 
orçamentos para as áreas da defesa, e consequentemente para as despesas militares, têm 
sofrido reduções acentuadas de ano para ano, a nível internacional, e, o mesmo 
acontecendo no caso de Portugal; (3) os projectos de I&D têm, entre outras características, 
a de se prolongarem por vários anos, podendo atingir 20 anos ou mesmo mais (Ciência e 
Defesa, 1992: 23), desde que nasce a ideia até se ter disponível o produto ou serviço(83). 

                                                 
(83) Actualmente estes períodos de tempo tendem a diminuir, na generalidade dos casos, considerando-se 

prazos razoáveis inferiores a dez anos. 
Com a introdução da “Engenharia Simultânea” através da “Integração do Design e do Fabrico” (design-
manufacturing integration - DMI) com processos sobrepostos, conseguem-se prazos de desenvolvimento 
de novos produtos (new product development - NPD) mais reduzidos, do que através dos processos 
tradicionais, caracterizados por ciclos sequenciais para o desenvolvimento de novos produtos 
(RUSINKO, 1997: 37-46). 
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Figura 4.5 - Desenvolvimento de um Novo Produto ou Serviço 

Face às condicionantes anteriores, as tendências actuais de alguns projectos de I&D vão no 
sentido do desenvolvimento de tecnologias de “dupla utilização”(84): civil e militar. 

Também o desenvolvimento tecnológico está a acompanhar o paradigma da mudança. 

Algumas décadas atrás, eram as investigações para fins estritamente militares que davam 
lugar a desenvolvimentos posteriores para aplicações civis. Hoje, para além da tendência 
de projectos de produtos e/ou serviços de “duplo uso”, em alguns casos haverá mesmo o 
aproveitamento das investigações feitas a nível de aplicações civis, para serem utilizadas 
para fins militares. 

Na perspectiva de Toffler (1970), tem-se vivido as últimas décadas num ambiente de 
"excesso de estimulação", e a cuja respectiva reacção humana este pensador chamou 
"choque do futuro". 

O tempo é de mudança e a economia é um factor preponderante para o equilíbrio da 
balança entre a paz e a guerra. 

A mudança é encarada de forma mais tolerante por algumas pessoas, do que por outras. 
No entanto, todas as decisões que cada pessoa tem de tomar no seu dia a dia, estão 
enquadradas em dois tipos de pressões: (1) pressões da aceleração da mudança, que 
provocam decisões mais rápidas; e (2) pressões da novidade da mudança, que provocam 
decisões mais difíceis e mais demoradas. 

Neste caso, e perante tal conflito, a tomada de decisões apresenta-se perante um dilema: é 
cada vez mais difícil e mais demorada, e ao mesmo tempo há a necessidade de ser mais 
rápida. 

                                                 
(84) Considera-se “dupla utilização” e “duplo uso” com o mesmo significado: poder utilizar-se em 

aplicações civis e militares. 
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4.7 APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS/PROJECTOS DA DEFESA 

Com a finalidade de sistematizar os procedimentos para o planeamento de satisfação das 
necessidades no âmbito dos Programas/Projectos de reequipamento e modernização da 
Defesa Nacional, apresenta-se o esquema da figura seguinte como proposta de 
metodologia a seguir e a desenvolver. 

SISTEMA DE FORÇAS
(Dispositivo)

U/E/O
FORÇA AÉREA

U/E/O
EXÉRCITO

U/E/O
MARINHA
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Figura 4.6 - Metodologia para Apresentação, Planeamento e Gestão de 
Programas/Projectos da Defesa 

A metodologia anterior baseia-se nos pressupostos seguintes: 

• A Gestão de Projectos da Defesa pensa-se dever ser uma função integrada ao nível do 
MDN, considerando-se que os respectivos Gestores de Projectos da Defesa 
dependam directamente do MDN; 

• Os Projectos indicados como Prj. 1, Prj. 2, ... Prj n, geridos ao nível de um Programa, 
podem gerar produtos para outros Programas, donde a necessidade de coordenação 
entre os diversos Programas; 

• Os Projectos (Prj. 1, Prj. 2, ... Prj n) podem ser processos de aquisição de produtos já 
existentes no mercado ou Projectos de I&D; 
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• Os Programas podem dizer respeito a um só Ramo, ou os produtos resultantes dos 
respectivos Projectos (Prj. 1, Prj. 2, ... Prj n) servirem necessidades dos outros Ramos; 

• O desenvolvimento de todos os projectos deve ser efectuado com a participação 
activa dos representantes de todos os futuros utilizadores. 

Para exemplificar com um caso, consideremos um Programa para implementar um 
Sistema C3I, ao nível dos 3 Ramos das FA. Em princípio, este sistema será composto por 3 
subsistemas dos Ramos respectivos. Se considerarmos o desenvolvimento dos projectos de 
cada programa ao nível de cada um dos Ramos, haverá mais dificuldade em aproveitar as 
sinergias globais, e, por vezes chegar a soluções num dos Ramos incompatíveis com as dos 
outros. Em relação à economia de meios haverá também vantagens, pois que, por exemplo 
não se estudarão soluções em paralelo para os mesmos problemas. 

4.8 ORGANIZAÇÃO PARA A GESTÃO DE PROJECTOS DA DEFESA 

Face à metodologia apresentada no parágrafo anterior considera-se necessário constituir 
uma estrutura organizacional adequada para executar a Gestão dos Programas/Projectos 
de reequipamento e modernização da Defesa Nacional, nomeadamente no âmbito das 
Forças Armadas. Assim propõe-se a estrutura organizacional seguinte: 
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Figura 4.7 - Estrutura Organizacional para Gestão de Programas/Projectos da Defesa 
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A estrutura que se apresenta na figura anterior tem por base uma gestão centralizada, 
onde são considerados os pressupostos e os aspectos seguintes: 

• Um Gabinete de Gestão de Programas/Projectos da Defesa terá existência 
temporária, e, constituição variável e multidisciplinar, com base em pessoal dos 
quadros orgânicos do MDN, EMGFA e Ramos das FA, podendo recorrer-se, quando 
necessário, a contratos de consultoria externa (outsourcing). 

• Os custos inerentes ao funcionamento de um Gabinete de Gestão de 
Programas/Projectos serão suportados por verbas dos respectivos Programas e/ou 
Projectos, cujas despesas devem ser incluídas nos respectivos planeamentos. 

• As Equipas de Gestão de Projecto deverão integrar elementos dos órgãos 
responsáveis pelo planeamento, e, sempre que possível e julgado necessário, terão 
representantes dos futuros órgãos utilizadores dos produtos a disponibilizar. 

• Poderá tirar-se partido de sinergias dos vários Programas/Projectos, com 
repercussão na redução de custos de execução e alargar-se os respectivos âmbitos de 
aplicação. 

• As entidades responsáveis pela execução dos Programas/Projectos, reportarão para 
o Gabinete de Gestão do Programa/Projecto respectivo, ficando este na dependência 
directa do MDN, nomeadamente e em particular os Gabinetes de Gestão de 
Programas/Projectos de I&D da Defesa Nacional, que dependeriam da Direcção-
Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa (DGAED). 

• O conceito da estrutura apresentada baseia-se no “regime de compras conjuntas” 
regulamentado pelos despachos 8/MDN/94, 9/MDN/94, 10/MDN/94 e 
12/MDN/94, de 10 de Janeiro, e, complementado pelo despacho 134/MDN/95(85), 
de 16 de Maio, relativo aos Projectos de I&D da Defesa. 

• Os Programas/Projectos em análise referem-se essencialmente ao reequipamento e à 
modernização das FA com verbas das LPM, e, em particular no que diz respeito aos 
Projectos de I&D da Defesa Nacional. 

• Os Protocolos de Acordo para execução de Programas/Projectos de I&D da Defesa, 
em princípio, serão efectuados através dos Serviços Centrais do MDN, incluindo os 
que forem efectuados com Centros de I&D de Instituições Militares. 

 

Apresenta-se na figura seguinte, como exemplo, um modelo para a estrutura 
organizacional de um Gabinete de Gestão de Programas/Projectos da Defesa, 
nomeadamente de Programas/Projectos de I&D da Defesa Nacional. 
 

                                                 
(85) O despacho N.º 134/MDN/95, de 16 de Maio, refere-se à “Reorganização do Conselho de Ciência e 

Tecnologia de Defesa e Directiva sobre Política de I&D da Defesa Nacional”. 
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Figura 4.8 - Estrutura de um Gabinete de Gestão de Programas/Projectos (Modelo) 

Na figura anterior, apresentam-se as designações de “Director” ou “Gestor” de 
Programas/Projectos para identificar a entidade responsável por um Gabinete de Gestão 
de Programas/Projectos, por serem muitas vezes utilizadas com o mesmo significado. É, 
no entanto, nosso entendimento que deve considerar-se como terminologia mais 
adequada a designação de “Gestor de Programas/Projectos”, a fim de realçar a função de 
gestão, que caracteriza a sua actividade. 

 

4.9 PORQUE OS PROGRAMAS/PROJECTOS FALHAM 

Nenhum programa/projecto está imune à hipótese de poder falhar ou não alcançar os 
objectivos que se propunha atingir. 

Incluem-se na premissa anterior os programas/projectos que decorrem no âmbito da 
Defesa, nomeadamente os projectos de I&D. 

O importante não é constatar o facto de que não obtiveram sucesso, mas apreender as 
razões porque falharam. Desta forma constitui-se um conjunto de “lições aprendidas” 
através da experiência adquirida, que podem ser úteis para prevenir factos semelhantes 
em futuros investimentos a fazer. 

O risco é o nome do “jogo” a que qualquer programa/projecto está associado. Os gestores 
dos programas/projectos devem identificar os riscos potenciais de modo a preveni-los ou 
a vencê-los para assegurar o sucesso dos respectivos programas/projectos. Entre outros 
riscos há que identificar os seguintes: (1) o risco da programação calendarizada; (2) o risco 
do controlo de custos; (3) o risco do sistema de comunicação; (4) o risco da mudança de 
controlo; (5) o risco de uma implementação fraca (Gioia, 1996: 16). 
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Segundo o PMBOK Guide (1996: 14) são fontes de risco comuns, as seguintes: (1) 
“alterações dos requisitos; (2) “equívocos, omissões ou erros de projecto”; (3) 
“responsabilidades e papeis mal compreendidos ou mal definidos”; (4) “fracas 
estimativas”; e, (5) “insuficientes capacidades da equipa de trabalho”. 

Destas fontes consideradas de risco ressalta uma conclusão: a maior parte do risco está 
associado ao planeamento. Um planeamento adequado reduz grande parte do risco. Há 
que investir mais em planeamento para que não se desinvista na implementação. 

De acordo com John Gioia (1996) “as principais causas para os programas falharem podem 
retirar-se de doze razões fundamentais” apresentadas a seguir. 

4.9.1 Menosprezada a complexidade do programa/projecto 

O menosprezo pela dimensão e complexidade de um programa/projecto conduz a planos 
de gestão pouco cuidados ao nível dos seus pormenores. Quanto maior é a dimensão e a 
complexidade de um programa/projecto, mais detalhado deve ser o respectivo plano. 

Os programas/projectos nestas circunstâncias devem ser divididos em elementos de 
trabalho mais pequenos, de forma a serem executados de modo incremental e poderem ser 
geridos efectivamente. 

4.9.2 Falta de acesso à informação e de comunicação interna 

A elaboração e a execução dos planos de um programa/projecto nem sempre são 
acompanhadas de processos de comunicação efectivos no interior das organizações que se 
propõem concretizar certos objectivos. 

A deficiente comunicação interna resulta normalmente do tipo de estrutura organizacional 
implementada. Este problema agrava-se quando o quando o gestor do programa/projecto 
é recrutado do exterior da organização (outsourcing). 

Nestas circunstâncias, ao gestor de projectos apresentam-se-lhe mais dificuldade para ter 
acesso a informação crítica ao nível dos diferentes departamentos, e, que pode afectar o 
respectivo programa/projecto. 

Há que criar as condições mínimas para que a troca de informação interdepartamental seja 
processada de forma fluída, a fim de minimizar os impactos negativos na prossecução dos 
respectivos programas/projectos. 

4.9.3 Falta de integração dos elementos chave 

Actualmente é reconhecido ao nível da gestão de projectos de forma universal que, a 
gestão do tempo, o controlo de custos e a configuração da própria gestão, são elementos 
chave nos processos de gestão. 

A fim de se obterem resultados positivos, há que dar muita atenção à integração dos 
processos que envolvem estes elementos chave. 
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Por exemplo, um atraso na programação da calendarização, tem certamente, na maior 
parte dos casos, influências nos custos ou em alterações ao projecto. Através de uma 
configuração e uma organização adequada da própria gestão do projecto pode prever-se, 
em tempo oportuno, como as alterações, algumas vezes inevitáveis, de uma destas áreas 
críticas podem ter impacto em outra e proceder a uma gestão proactiva de modo 
integrado. 

Algumas ferramentas de software podem ajudar à gestão integrada tempos-custos. 

4.9.4 Controlos não mensuráveis 

O plano de um programa/projecto apresenta um conjunto de marcos que definem as 
várias metas a atingir. Associado aos marcos devem existir parâmetros quantificados ou 
métricas, de modo a que o processo de controlo possa ser mensurável. 

Sem uma avaliação quantificada, o critério de sucesso ou de falha é deixado a 
interpretações individuais e subjectivas, que mais dificilmente concretizam os métodos e 
resultados dos processos de controlo. 

4.9.5 Deformação dos requisitos 

Qualquer programa/projecto tem uma descrição dos produtos ou serviços que se 
pretendem obter, normalmente através de um contrato que inclui os respectivos 
requisitos. 

Alterações aos requisitos iniciais vão introduzir modificações aos planos de trabalho, o 
que tem implicações nos prazos, provocando atrasos e aumentos significativos dos custos, 
o que em conjunto, pode levar ao abandono do respectivo programa/projecto. 

4.9.6 Estratégia ineficaz de implementação 

O sucesso dos programas/projectos dependem de dois conceitos fundamentais: (1) um 
plano de elevada qualidade; e, (2) uma implementação efectiva. 

Qualquer plano não passa de um conceito até que seja concretizado e se obtenham os 
resultados tangíveis predefinidos. 

Em termos do papel clássico dos consultores, estes apenas ajudam na elaboração dos 
planos para os seus clientes. É necessário ter uma experiência especializada para levar a 
efeito a fase de implementação. Se os planos são elaborados por consultores que não têm 
experiência dos processos de implementação, ou, a própria organização tem capacidades 
para executar o que foi planeado, ou terá de socorrer-se de outras organizações 
especializadas, para através de acordos comerciais e/ou industriais proceder à sua 
concretização. 
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4.9.7 Uma ferramenta de software não é a única solução 

Uma organização que pense utilizar uma ferramenta de software como a sua base principal 
para gestão de um programa/projecto, está a adoptar uma solução errada. 

A gestão de um programa/projecto deve assentar numa organização que se apoie numa 
“boa” ferramenta de software, mas apenas considerada como uma componente da solução 
para uma gestão eficaz e a fim de estabelecer a integração de processo, os controlos 
mensuráveis, etc., de modo automático. 

A utilização de uma ferramenta de software, ainda é mais importante, ou seja, hoje é 
imprescindível na gestão de programas complexos de grandes dimensões, normalmente 
compostos por múltiplos projectos simultâneos. 

4.9.8 O fornecedor e o cliente têm expectativas diferentes 

O fornecedor e o cliente nem sempre constituem uma equipa de modo a atingirem o 
sucesso de um programa/projecto de forma partilhada nas metas e expectativas a 
alcançar. Nestas circunstâncias, no final, o fornecedor deixa o cliente insatisfeito, e, o 
cliente dificilmente alcança as suas metas. 

4.9.9 Falta de atitude de ambição do fornecedor e do cliente 

Outra causa para os programas/projectos poderem falhar é o facto de os fornecedores e os 
clientes não assumirem uma atitude de ambição e atingirem em colaboração e de forma 
cooperativa as metas predefinidas. 

O que acontece, é que, da parte do fornecedor os programas/projectos são encarados 
como uma oportunidade para alcançar mais lucros. Da parte do cliente, este não se 
empenha o suficiente e deixa ao fornecedor uma grande liberdade de acção. 

Estas atitudes levam, em conjunto, ao fracasso dos programas/projectos. 

4.9.10 Falta de formação adequada de gestão de projectos 

A gestão e a implementação de programas/projectos é uma área altamente especializada e 
técnica, o que leva a exigir a participação de pessoas qualificadas para se alcançar o 
sucesso. 

Muitas vezes as organizações que promovem programas/projectos não têm experiência 
nem capacidades de formação no seu interior. 

Uma forma de melhorar a situação é promover formação no local de trabalho (on-the-job 
training), ao nível da gestão e da implementação dos programas/projectos, através de 
consultores, se não houver capacidades e competências internas para a executar. 
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4.9.11 Falta de empenhamento dos lideres e de financiamento 

Quando um líder demonstra todo o seu esforço e empenhamento relativo a um 
programa/projecto, então a organização responde afirmativamente. 

Nestas circunstâncias, todos os níveis organizacionais mostram-se sensíveis para com as 
necessidade e as prioridades inerentes ao programa/projecto. 

A liderança do programa/projecto deve motivar e inspirar confiança à equipa de gestão 
do projecto, de modo a cativar a sua vontade para alcançar os objectivos da organização. 

4.9.12 Não encarar alguns programas/projectos como início de um novo 
negócio/processo/ empreendimento 

Alguns programas/projectos devem ser encarados, pelos responsáveis com autoridade 
para tomada de decisões, como o início de um novo processo. 

O facto de serem considerados como a continuação ou a extensão de processos anteriores 
leva a que se criem algumas condições para o seu fracasso. 

Um projecto deve ter o seu próprio início e o respectivo fim, logo necessita ter os seus 
próprios sistemas de financiamento, de gestão e de controlo. 

Identificando-o como um novo programa/projectos é mais fácil de identificar onde houve 
sucesso ou fracasso, face aos objectivos traçados. 

 

 

Algumas das considerações anteriores podem ser consideradas tão óbvias e evidentes que 
até podem ser desprezadas pelos próprios Gestores de Projectos, de onde resultam 
dificuldades ou impedimentos que levem a conseguirem atingir-se os objectivos dos 
respectivos projectos. 
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5. A GESTÃO DO PROJECTO DE UM SISTEMA C3I 

5.1 CONCEITOS E TERMINOLOGIA 

Um sistema C3I é um acrónimo que costuma utilizar-se quando nos referimos a um 
sistema integrado de Comando, Controlo, Comunicações e Informações. 

Os sistemas C3I, nos últimos anos, evoluíram do ponto de vista tecnológico, em especial 
com a utilização de novas tecnologias de informação, onde os computadores têm um 
impacto relevante. Algumas instituições, por esta razão, passaram a utilizar o acrónimo 
C4I, nomeadamente a AFCEA (Wickman, 1989), para incluir a componente dos 
computadores nos Sistemas C3I, referindo-se assim a sistemas integrados de Comando, 
Controlo, Comunicações, Computadores e Informações. 

Vejamos alguns aspectos relativos às componentes constituintes de um sistema C3I. 

“O Comando é a autoridade conferida a um indivíduo para dirigir, coordenar e controlar 
forças militares” (EME, 1987: 4-1). 

Nesta definição de Comando está implícita a função de Controlo, pelo que normalmente 
se refere a um sistema de Comando e Controlo (C2) global e integrado, um sistema C2. 

Ao nível dos EUA, segundo Toffler (1994: 175), define-se Comando e Controlo (C2), como 
“o sistema segundo o qual a autoridade e a direcção são exercidas por comandantes 
legítimos”. 

Uma operação militar é, assim, dirigida por um Comandante que exerce o Comando e o 
Controlo das Operações, e que para tal necessita ter as informações adequadas em tempo 
oportuno para a tomada de decisão. 

A componente Informações (Intelligence), em termos de conceitos militares, a nível do 
Exército Português, compreende o que se designa por informação militar, que “é o 
conhecimento adquirido através da pesquisa, estudo e interpretação de todas as notícias 
disponíveis acerca do inimigo actual ou potencial, ou da área de operações” (EME, 1979: 
6). Vemos que aqui aparece o conceito de notícia como “material bruto” que precisa de ser 
processado para constituir informação. Algumas notícias podem ser verdadeiras, precisas, 
positivas e pertinentes, mas outras podem ser falsas, imprecisas, negativas e não 
pertinentes. No ciclo da produção da informação há que “separar o trigo do joio” e saber 
filtrar bem o que pode constituir “ruído”. 

As Comunicações, por outro lado, são o veículo principal para o transporte da informação, 
quer a relativa ao inimigo, quer a que se refere ao processo de comando e controlo. 

No âmbito do Exército Português “o apoio de combate de Transmissões diz respeito às 
Comunicações e Electrónica. O apoio de Comunicações assegura as comunicações a todas 
as forças do Exército [...]. O apoio electrónico diz particularmente respeito à guerra 
electrónica [...]” (EME, 1987: 4-43). 

O processamento da informação para apoio à gestão e à tomada de decisão é “uma pedra 
de toque” para o sucesso das operações. Recorrendo ao processamento automático, este 
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problema resolve-se em tempos mais curtos e com mais qualidade. Neste contexto aparece 
o processamento automático de dados (PAD), como uma vantagem competitiva (para 
quem o tem disponível). 

Num sistema C3I os computadores apareceram como uma componente de valor 
acrescentado. 

A componente “Computadores” associada a um sistema C3I não é um subsistema deste, 
mas influencia qualquer uma das suas quatro componentes, complementando em 
determinadas condições as respectivas funções. 

Considerando um sistema C3I como um modelo cibernético a componente dos 
computadores não vem completar o modelo, pelo que neste contexto pode considerar-se 
supérflua. No entanto, não encarando este assunto de uma forma muito purista, mas 
dando-lhe uma certa abrangência no que se refere à importância e impacto que hoje têm os 
computadores, não nos repugna aceitar sem grandes preconceitos o acrónimo C4I, já 
adoptado pela AFCEA internacional. 

Se analisarmos estes sistemas no contexto da era informacional, a informação (do ponto de 
vista quantitativo e qualitativo) disponível, é um factor crítico de sucesso, e, não são os 
computadores como tecnologia que lhe dão o valor acrescentado real. Neste contexto, 
deve falar-se, isso sim, em sistemas de informação (Information Systems) que se reflectem  
no apoio à gestão e à tomada de decisão. Nestes termos deveríamos considerar sistemas 
integrados de Comando, Controlo, Comunicações, Informações e Sistemas de Informação 
(C3ISI) (Command, Control, Communications, Intelligence and Information Systems - C3IIS) 
(Wickman, 1989). 

Deste modo, se considerarmos que os Sistemas de Informação (SI), na actual era da 
Sociedade de Informação, têm como suporte fundamental os Computadores e as 
Comunicações, então à sigla C3I faltará apenas a componente “C” dos computadores. 
Mais uma vez por mera simplicidade de linguagem parece justificar-se a designação de 
sistemas C4I (Comando, Controlo, Comunicações, Computadores e Informações), para 
realçar apenas a importância que os computadores têm neste tipo de sistemas. 

Ao longo deste trabalho referimo-nos a C3I ou C4I dando-lhes o mesmo significado, à 
parte o preciosismo de linguagem, e consideramos sempre que ambos têm implícito a 
utilização das novas tecnologias e sistemas de informação (NTSI), onde uma das 
tecnologias mais evidente é a dos computadores. 

O Regulamento de Campanha - Operações (RC 130-1) (EME, 1987) “estabelece os conceitos 
básicos da Doutrina Portuguesa na área das Operações”, para as forças do Exército, refere 
que “por mais brilhante e rápida que seja a decisão tomada, de nada servirá se não chegar 
aos executantes com oportunidade”. É necessário, assim, haver um adequado sistema que 
combine a organização, os procedimentos, as comunicações e as informações, à disposição 
de um Comandante de modo a integrar, manter e empregar os respectivos sistemas 
funcionais de combate, apoio de combate e apoio de serviços. 

É nosso entendimento que, um sistema C3I actual, seja composto por três subsistemas: 

• Subsistema de Comando e Controlo (C2); 

• Subsistema de Comunicações (C); e, 
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• Subsistema de Informações (I); 

com uma envolvente global baseada nas novas tecnologias e sistemas de informação, que 
de modo simplificado, se poderá identificar com a utilização adequada de sistemas de 
computadores. 
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Figura 5.1 - Modelo de um Sistema C3I/C4I 

Na nossa perspectiva, cada um dos subsistemas de um sistema C3I, é composto como se 
refere a seguir. 

O subsistema de Comando e Controlo (C2) é constituído por: 

• O Comandante e o Estado Maior (EM) Coordenador e Técnico; 

• A Estrutura Organizacional do EM; 

• Os Procedimentos de EM; e, 

• O Processo de Tomada de Decisão. 

O subsistema de Comunicações (C) é constituído por: 

• Sistemas de Comunicações, propriamente ditas, para manter a ligação das nossas 
tropas (NT), incluindo todos os procedimentos e técnicas que possibilitem garantir, 
com o máximo de eficiência e eficácia, os princípios da segurança, da rapidez e da 
confiança. Poderão enquadrar-se neste âmbito as Medidas de Protecção Electrónicas 
(MPE)(86) da Guerra Electrónica (GE), relativas à utilização do “ambiente 
electromagnético”(87) pelas nossas tropas. 

                                                 
(86) As Medidas de Protecção Electrónicas da GE, em terminologia anterior, correspondem às Contra-Contra 

Medidas Electrónicas (CCME). Em terminologia inglesa (NATO) são actualmente as Electronic Protective 
Measures (EPM), anteriormente Electronic Counter-Counter Measures (ECCM). 

(87) O “ambiente electromagnético” é reconhecido como a quarta dimensão do campo de batalha. A “terra”, 
o “mar” e o “ar” são consideradas as outras três dimensões do mesmo campo de batalha. 
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O subsistema de Informações (I) é constituído essencialmente por: 

• O “Ciclo de Produção das Informações”, incluindo as respectivas técnicas e 
procedimentos, para a produção de informações úteis ao exercício da tomada de 
decisão. 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO DE UM SISTEMA C3I 

A complexidade do projecto de um Sistema C3I decorre das múltiplas situações militares 
que um sistema deste tipo deverá abranger, e nomeadamente pelas razões seguintes: 

• O conjunto de funções (ou domínios operacionais) realizadas por estes Sistemas são 
apoiadas em locais geograficamente distribuídos, normalmente em número variável 
e interligados, a maior parte das vezes, através de várias redes de comunicações; 

• O projecto de sistemas C3I inclui simultaneamente aspectos diversificados, tais como: 
processamento automático de dados (PAD), actividades de operadores e conceitos de 
comunicações militares; 

• A maior parte das vezes, os sistemas C3I apoiam vários tipos de funções e devem ser 
projectadas para interactuar com eficiência em regiões geográficas com dimensões 
diversas. Assim, o seu projecto deverá ter simultaneamente em consideração uma 
grande variedade de domínios operacionais e as suas interacções respectivas, sendo 
algumas complexas, onde a compatibilização entre as interdependências funcionais, 
e, as relações e procedimentos de nível hierárquico, se devem incluir; 

• Estes sistemas devem apresentar características de grande poder de sobrevivência a 
um largo espectro de ameaças; 

• Os sistemas C3I raramente são projectados para atingir todas as suas capacidades de 
uma só vez. É normal que o seu planeamento leve a uma implementação através de 
uma evolução progressiva, tendo em conta tanto quando possível os sistemas ou 
recursos já existentes. 

O desenvolvimento de Sistemas C3I é, desta forma, um processo complexo e prolongado. 

O método de análise deve proporcionar que os diferentes intervenientes e responsáveis 
pelo seu desenvolvimento, tenham uma visão comum e sem ambiguidade do que deve ser 
o respectivo sistema C3I. Esta análise deverá ter a contribuição dos utilizadores finais do 
sistema, onde se incluem os Comandantes Militares e os Operadores dos Órgãos de 
Comunicações, dos “designers” que trabalham aos vários níveis do projecto, dos gestores 
do projecto, dos projectistas e dos que testam e ensaiam o respectivo sistema. 

Desta forma é necessário efectuar uma análise profunda da envolvente global e ter uma 
metodologia inicial que considere as especificidades próprias deste tipo de projecto, não 
descurando os diferentes pontos de vista de todos os intervenientes no respectivo processo 
de desenvolvimento. 
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Se considerarmos que o projecto de um sistema C3I é complexo, a gestão do respectivo 
projecto(88) não será mais simples, bem pelo contrário, será com certeza também um 
processo complexo e que necessita de uma metodologia adequada, a fim de se poderem 
alcançar os objectivos do projecto com sucesso. 

Resumindo, um Sistema C3I: 

• apresenta-se distribuído geograficamente; 

• apoia uma grande variedade de domínios funcionais e operacionais; 

• deve ser bastante flexível e ter um grande poder de sobrevivência; e, 

• tem, normalmente, um desenvolvimento progressivo através de um 
programa/projecto específico. 

O Desenvolvimento do Programa/Projecto de um Sistema C3I, deve ter em consideração 
os Pontos de Vista: 

• dos utilizadores (finais); 

• dos designers; 

• dos investigadores e projectistas; 

• dos que executam os testes e ensaios; e, 

• dos gestores de projecto (GP). 

 

Um Programa/Projecto de um Sistema Militar do tipo de um Sistema C3I, necessita de 
uma análise cuidada da respectiva envolvente global e de uma metodologia inicial 
adequada. 

5.3 ANÁLISE SWOT - ENVOLVENTE EXTERNA (Oportunidades e Ameaças) 

5.3.1 Envolvente Societal 

A envolvente societal compreende factores de natureza sociocultural, económica, politico-
legal e tecnológica. 

A envolvente societal das Forças Armadas em geral e a do Exército em particular, 
apresenta-se-nos com um enquadramento no âmbito do que se considera “o espectro do 
conflito” no seio da comunidade internacional, considerando as diversas respostas face às 
respectivas condições e situações de conflito. 

De acordo com o ATP-35(B) da NATO “o espectro do conflito”, no âmbito da sociedade 
internacional actual, pode esquematizar-se da forma que se apresenta na figura seguinte. 

                                                 
(88) Numa pesquisa bibliográfica, sobre o tema “gestão de projectos C3I”, efectuada através da “rede 

Internet”, em Agosto de 1996, obtivemos a possibilidade de consulta de 52.788 referências, o que pode 
dar uma ideia da importância deste tema. 
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Fonte: Adaptado de  NATO (ATP-35B) (1995: 1-6).  

Figura 5.2 - O Espectro do Conflito a nível Internacional 

A “paz”, “outros conflitos diferentes da guerra” e a “guerra” propriamente dita, 
apresentam-se em condições possíveis de coexistência. Cada uma das condições de 
conflito referidas têm respectivamente uma diferente resposta: “actividades militares para 
situações de paz”, ou “outras actividades diferentes da guerra”(89), ou mesmo “combate”. 

As diferentes circunstâncias anteriores levam a mudanças na doutrina de emprego das FA 
e com certeza haverá evolução da ciência militar. 

A evolução da ciência militar produz também mudanças de paradigmas tecnológicos, 
nomeadamente no âmbito dos sistemas de comunicações militares, que deverão adaptar-
se às expressões das necessidades na base das possibilidades do “estado da arte” (the state 
of the art). 

Por outro lado, a evolução das tecnologias, em particular as tecnologias das comunicações 
militares, influenciam a mudança de paradigma da ciência militar, em parte no que diz 
respeito aos princípios de doutrina. 

Estamos assim perante o binómio tecnologia e ciência militar, onde a mudança de 
paradigma é biunívoca, ou seja: alterações na tecnologia influenciam a ciência militar, e 
mudanças da ciência militar reflectem-se no campo tecnológico, que lhe dá apoio para a 
respectiva implementação. 

                                                 
(89) Em terminologia do Exército dos EUA equivale a “Operations Other Than War” (OOTW). Incluem 

operações de apoio a situações de catástrofe, perturbações civis, manutenção de paz, actividades 
antinarcóticos, etc.. 
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Podemos assim concluir que alterações tecnológicas dos sistemas de comunicações 
militares têm influências na mudança de paradigma da ciência militar e vice-versa, sendo 
a figura seguinte elucidativa destes factos. 
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Figura 5.3 -  Sistemas de Comunicações Militares versus Doutrina e Ciência Militar 

Os futurólogos Alvin e Heidi Toffler (1994) dos EUA, no seu livro “Guerra e Antiguerra” 
caracterizam a sociedade em três vagas: (1) a 1ª vaga ou agrária; (2) a 2ª vaga ou industrial; 
e, (3) a 3ª vaga ou da informação. A estas vagas socioeconómicas, estes autores fazem 
corresponder outras tantas vagas de formas de guerra. As primeiras operações militares 
que utilizaram como forma de guerra a 3ª vaga, foram as da Guerra do Golfo 
(“Tempestade no Deserto”), onde se utilizaram em larga escala os Sistemas de Armas 
Inteligentes, tendo provocado uma mudança de paradigma radical no que diz respeito à 
quantidade de “baixas” (mortos),  face às estimativas de perdas efectuadas na base das 
regras da forma de guerra da segunda vaga. Os resultados da Guerra do Golfo são 
elucidativos, pois que para uma previsão de mais de 30 000 mortos, “as perdas reais foram 
aproximadamente 340 - cerca de um centésimo das previsões” (Toffler, 1994: 81). 

Face ao nível de desenvolvimento ser bastante diferente de região para região do Globo, 
há zonas do planeta Terra que ainda não saíram da 1ª vaga, outras ainda estão na 2ª vaga e 
algumas começam a dar os primeiros passos firmes de entrada na 3ª vaga. Perante estes 
factos, em clima de guerra total, existe a hipótese de haver colisão das três formas de 
guerra, associadas a cada uma das três vagas, como se mostra na figura seguinte. 
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Fonte: Adaptado de Rogers (1995: 1-19).
 

Figura 5.4 - As Três Vagas versus as Três Formas de Guerra, segundo Toffler 

A terceira vaga segundo Toffler é caracterizada por “economias à base do conhecimento” 
na era da informação. A guerra da terceira vaga terá de adaptar-se às circunstâncias 
envolventes da era da informação, onde várias mudanças de paradigma se devem 
considerar. Os sistemas de comando e controlo serão baseados em informação em tempo 
real, onde as responsabilidades seguirão uma estrutura hierárquica. No entanto as 
organizações de apoio informacional, nomeadamente as comunicações, as informações, a 
logística, etc., estruturar-se-ão de uma forma a garantirem com o máximo de flexibilidade, 
eficiência e versatilidade os resultados nos processos(90) da sua esfera de acção. Entende-se 
por processos os meios através dos quais uma organização actua para conseguir executar 
uma tarefa. 

As unidades militares, em particular as de apoio de combate e de apoio de serviços, serão 
estruturadas de modo a tornarem-se mais flexíveis e ser mais fácil a sua adaptação a 
missões e situações específicas. 

O poder de combate assentará numa estrutura hierárquica e os sistemas de apoio 
informacional seguirão uma estrutura não-hierárquica de forma a adaptarem-se a cada 
situação do emprego das forças de combate. 

O sistema de comando e controlo e respectivos apoios devem basear-se numa forte 
conectividade electrónica e deixarem para segundo plano a respectiva ligação física e 
geográfica. 

                                                 
(90) Entende-se por “processos” os meios e procedimentos através dos quais uma organização actua para 

conseguir executar uma tarefa. 
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Figura 5.5 - Estrutura Não-Hierárquica dos Sistemas de Informação de Apoio de Combate 

A envolvente global dos Sistemas C3I poder-se-á apresentar como mostra a figura 
seguinte, numa perspectiva da “Guerra da Informação”. 
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Figura 5.6 - Envolvente Global dos Sistemas C3I no âmbito da “Guerra da Informação” 
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5.3.2 Envolvente Sectorial 

Um sector económico pode definir-se como um conjunto de empresas que produzem 
determinado produto ou serviço idêntico. 

Então qual o sector que vamos analisar? No âmbito deste estudo vamos considerar o 
sector dos sistema C3I das FA e em particular os do Exército, numa perspectiva destas 
Instituições/Organizações. 

Como metodologia vamos seguir o modelo de Porter, embora salvaguardando as devidas 
diferenças do contexto para que foi estudado: “a estratégia competitiva das empresas com 
o fim de atingirem os lucros estimados como retorno do capital investido”. 

Vejamos então, com as devidas adaptações, o que o modelo Porter nos pode ajudar nesta 
análise, com o objectivo de sistematizar algumas reflexões que ajudem no planeamento de 
sistemas C3I. 

Embora o modelo Porter seja a base desta análise vamos, no entanto, juntar às “cinco 
forças de Porter” uma sexta força(91): “o poder dos outros interessados” (Stackeholders). 

Faremos assim a análise de: 

• Ameaça de Novos Concorrentes (Novas Entradas); 
• Rivalidade entre Organizações Militares (Empresas); 
• Ameaça de Produtos ou Serviços Substitutos; 
• Poder negocial dos Utilizadores (Clientes); 
• Poder negocial dos Fornecedores; 
• Poder de Outros Interessados (Governo, Associações Empresariais, etc.). 

5.3.2.1 Ameaça de Novos Concorrentes (Novas Entradas) 

A entrada de novos concorrentes no sector dos sistemas C3I das FA, na perspectiva do seu 
emprego, pode ser encarada no âmbito de actividades a nível Nacional ou a nível 
Internacional. 

A nível Nacional, perante a política governamental conhecida não se vislumbra que haja 
em perspectiva a criação de alguma organização que venha a ocupar as actividades agora 
atribuídas às FA, em particular as do Exército. 

Conclui-se assim que a nível nacional esta ameaça não é de considerar. 

A nível internacional, esta ameaça pode encarar-se em vários enquadramentos, 
nomeadamente a nível da Organização das Nações Unidas (ONU), da NATO e da UEO. 

No âmbito da ONU esta ameaça põe-se com menos acuidade do que ao nível da NATO e 
da UEO. No que diz respeito a estas duas organizações este problema terá de ser encarado 
em todas as vertentes do espectro do conflito, incluindo o combate, mesmo que apenas 
numa perspectiva de operações de defesa. O alargamento da NATO aos Países de Leste, é, 

                                                 
(91) De acordo com a recomendação de R.E. Freeman apresentada por Wheelen (1995: 92), relativa à 

referência bibliográfica R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Aproach (Boston: Pitman, 
1984), pp. 140-142. 
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em nosso entender, uma ameaça da “entrada de novos concorrentes”, que podem vir a 
desviar fundos de investimento em sistemas C3I da NATO na nossa região ibero-atlântica. 

Em nossa opinião, entre algumas das barreiras para a entrada de novos concorrentes, 
podem apontar-se as seguintes: 

• Recorrer a economias de escala, relativo ao estudo, planeamento e implementação dos 
sistemas C3I, a nível nacional, de modo que a coordenação, uniformidade e custos dos 
respectivos programas de reequipamento sejam melhorados. 

• Estudar com muito cuidado o tipo de parcerias ao nível da aquisição e desenvolvimento 
de novos sistemas C3I, de forma a minimizar os riscos em geral e em particular os 
custos da mudança. 

• As políticas governamentais poderem privilegiar investimentos para implementar 
modernos sistema C3I nas FA, numa perspectiva de estas poderem “competir” a nível 
internacional com as suas congéneres, em situações de qualquer das formas de resposta 
ao espectro de conflito actual, incluindo, de forma particular, as Operações de 
Manutenção de Paz, no âmbito das “Outras Operações Diferentes da Guerra”. 

5.3.2.2 Rivalidade entre Organizações Militares 

No sector dos sistemas C3I, a rivalidade entre organizações militares tende a minimizar-se, 
visto que é cada vez mais necessário haver uniformidade de procedimentos e 
interoperabilidade técnica dos equipamentos e respectivos sistemas, face a que as 
operações militares são cada vez mais de natureza conjunta(92) e, ou combinada(93). 

Numa perspectiva de Segurança e Defesa Nacional pensa-se ser de todo inconveniente que 
haja rivalidade na obtenção de sistemas C3I, por parte de qualquer um dos ramos das FA, 
das Forças Militarizadas e de outras Forças, que de alguma forma possam integrar o 
sistema de Segurança e Defesa Nacional, onde se incluem, em nosso entendimento, todas 
as instituições que de alguma forma colaboram na implementação do Sistema de Protecção 
Civil, nomeadamente os Corpos de Bombeiros, etc.. 

Há que coordenar a nível interministerial o estudo, o planeamento e a implementação dos 
Sistemas C3I, de modo que se minimizem os custos financeiros e harmonizem as 
diversidades de natureza estratégica e mesmo de cultura organizacional. 

5.3.2.3 Ameaça de Produtos ou Serviços Substitutos 

Considerando que os sistemas C3I são cada vez mais dependentes das tecnologias 
emergentes, há que proceder ao seu planeamento na base da tecnologia do “duplo uso”, 
para reduzir os custos de I&D e tornar mais acessível a sua aquisição. De outra forma, 
quem optar por outra estratégia, com certeza aumentará a ameaça de produtos ou serviços 
substitutos e enfraquecerá o seu poder de reequipamento. 

                                                 
(92) Operação Conjunta (Joint) - entre dois ou mais ramos das Forças Armadas da mesma nação. 
(93) Operação Combinada (Combined) - entre duas ou mais forças ou organismos das Forças Armadas de 

duas ou mais nações aliadas. 
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A I&D aplicada em Sistemas C3I, para utilização em sistemas de Segurança e Defesa 
Nacional, pensa-se dever ser enquadrada no âmbito da I&D a nível global, pois que o 
desenvolvimento de equipamentos de defesa deve tirar partido dos investimentos já 
efectuados ou a atribuir na área das tecnologias para aplicações civis. 

Os produtos de comunicações e de processamento da informação, projectados para 
utilização ao nível da economia empresarial, são fortes ameaças aos produtos para 
aplicações de defesa se estes não tirarem partido das tecnologias já desenvolvidos para 
aqueles. 

5.3.2.4 Poder Negocial dos Utilizadores 

Os utilizadores de Sistemas C3I são, em princípio, cada vez mais exigentes em possuírem 
equipamentos simples de utilizar e que lhes forneçam a informação de que necessitam em 
tempo real, com qualidade. Neste aspecto, num processo de I&D de um Sistema C3I, os 
utilizadores não poderão ser esquecidos, não pelo preço que vão pagar pelos respectivos 
produtos que vão adquirir, mas pela sua aceitação sem reservas, face ao seu envolvimento 
no processo desde o seu início até que esteja operacional. 

Há que comprometer os utilizadores dos Sistemas C3I através da sua contribuição e 
empenhamento no projecto respectivo. 

5.3.2.5 Poder Negocial dos Fornecedores 

Os fornecedores de Sistemas C3I devem ser encarados numa perspectiva da Estratégia de 
Defesa Nacional. 

Neste contexto e de acordo com o Programa do Governo actual este “apoiará o 
desenvolvimento de tecnologias, sistemas e equipamentos para utilização das Forças 
Armadas, através da participação do sistema científico e das indústrias nacionais, numa 
perspectiva de desenvolvimento nacional integrado, bem como [levará] a cabo o estudo 
prévio de viabilidade da participação, no plano científico e tecnológico e das indústrias 
nacionais, nos futuros sistemas de armas a adquirir antes da tomada de decisão quanto à 
sua programação”. 

Os projectos de I&D no âmbito de Sistemas C3I deverão decorrer do planeamento do 
Sistema de forças e do respectivo processo de reequipamento das FA. 

O poder negocial com os potenciais fornecedores de sistemas C3I poderá enquadrar-se no 
âmbito dos programas das LPM(94) a levar a cabo, com base num planeamento a médio 
prazo e para um determinado orçamento previsto. 

Haveria com certeza vantagens de natureza competitiva e tecnológica que os programas a 
implementar tivessem por base a participação do sistema científico, tecnológico e 
industrial nacional em parceria com instituições internacionais, em particular da Europa. 
Quanto a projectos de I&D pensa-se que poderia dar-se prioridade à participação de 
instituições nacionais públicas e privadas, mas também acautelar a modernização 
tecnológica através da participação em consórcios internacionais, em particular no âmbito 
                                                 
(94) A 3ª Lei de Programação Militar (LPM) vai decorrer de 1998 a 2003. 
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de programas a desenvolver no seio do GAEO/WEAG, através dos processos THALES, 
EUCLID e EUROFINDER. 

5.3.2.6 Poder de Outros Interessados 

Os primeiros interessados na obtenção de Sistemas C3I são as próprias Forças Armadas, 
para poderem cumprir a sua missão. Que “Outros Interessados” podem influenciar os 
processos da sua aquisição? 

Em primeiro lugar, o Governo pode através de medidas legislativas e de apoios 
económico-financeiros facilitar a implementação dos programas de reequipamento das FA 
em geral e dos Sistemas C3I em particular. Cabe ao Governo através do Ministério da 
Defesa, o papel fundamental no processo dos Sistemas C3I das FA, mas no que diz 
respeito ao processo global, este deve decorrer de forma coordenada ao nível do 
Ministério da Ciência e da Tecnologia quanto aos projectos de I&D, do Ministério da 
Economia no que diz respeito à participação da indústria nacional, do Ministério da 
Administração Interna e de outros Ministérios quanto às sinergias que se podem utilizar 
no âmbito de processos congéneres para as Forças Militarizadas, Forças de Segurança, 
Forças e outros órgãos do Sistema de Protecção Civil e do Sistema de Planeamento Civil 
de Emergência. 

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) também poderá intervir neste processo, em 
particular através do seu Núcleo de Indústrias de Defesa (NID). 

No que diz respeito às Indústrias de Defesa, cabe à empresa EMPORDEF(95), recentemente 
criada, “dar pareceres e formular recomendações acerca das decisões que afectam o 
desenvolvimento das indústrias de defesa, nomeadamente: 

(...) 

e) As alianças estratégicas; 

f) Os programas de investimento em I&D.” 

Quer isto dizer, que cabe à EMPORDEF pronunciar-se sobre as actividades das OGMA e 
das empresa do grupo INDEP, caso estas venham a propor-se participar em projectos 
cooperativos, por exemplo de Sistemas C3I, em alianças com outras instituições, ou se 
pretenderem investir em actividades de I&D. 

5.4 ANÁLISE SWOT - ENVOLVENTE INTERNA (Forças e Fraquezas) 

Quanto à análise da envolvente interna apresentamos alguns aspectos relativos à estrutura 
e à cultura organizacionais, e aos recursos da defesa nacional, em geral. Embora a defesa 
nacional não se esgote na sua componente militar, esta é, de facto, a sua vertente 
predominante, o que nestas circunstâncias coloca o Ministério da Defesa Nacional no 
papel principal sobre os assuntos de defesa em geral e das grandes questões militares em 
especial. 

                                                 
(95) EMPORDEF - Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS), S.A., criada por DL N.º 235-B/96, de 12Dez96, 

que aprova os respectivos Estatutos. 
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5.4.1 Estrutura Organizacional 

Depois de publicada a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas (LDNFA)(96) e a Lei 
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA)(97), o “Sistema de 
Forças” nacional e o respectivo dispositivo decorre do CEDN(98) e do CEM. 

Na base do processo evolutivo da reorganização do Sistema de Defesa Nacional, foram 
criadas as novas estruturas do MDN(99), do EMGFA(100), da Marinha(101), do Exército(102) e 
da Força Aérea(103). 

As estruturas organizacionais aprovadas têm subjacente uma organização onde esteja 
patente o princípio de separação das tarefas de planeamento das tarefas de direcção e 
execução. Assim, o MDN apresenta-se como “o departamento governamental responsável 
pela preparação e execução da política de defesa nacional”. O EMGFA é o órgão de topo 
de direcção e execução no plano operacional, ficando a sua função de planeamento 
reduzida às actividades da sua vida corrente como efectivo comando operacional das FA, 
onde se inserem os Comandos dos Ramos (Marinha, Exército e Força Aérea). Todas as 
actividades não directamente relacionadas com o emprego operacional das FA foram 
transferidas para o MDN, com ligação directa aos respectivos Ramos. 

Assim, todas as actividades de planeamento no âmbito dos recursos humanos, materiais e 
financeiros são efectuadas pelo MDN com uma relação institucional directa com os 3 
Ramos das FA. No entanto, há que observar que embora o EMGFA não tenha funções de 
planeamento administrativo-logístico, o respectivo CEMGFA participa em algumas das 
acções deste tipo, em particular pela sua participação no CSDN, CSM e CCEM que se têm 
de pronunciar, nomeadamente no que diz respeito ao processo de planeamento e 
aprovação das LPM. 

No que diz respeito à gestão de projectos, pensa-se que as estruturas organizacionais 
aprovadas podem adaptar-se com alguma facilidade, mas através de uma definição 
precisa sobre as atribuições e responsabilidades para este fim, onde seja bem explícito 
“quem depende de quem e para quê?”. 

No que diz respeito à legislação que define a organização e competências dos diversos 
órgãos centrais do MDN, já é contemplada a hipótese que dentro de cada uma das 
respectivas Direcções-Gerais e da Secretaria-Geral sejam constituídas “equipas de projecto 
matriciais“, cujo mandato, composição e duração devem constar de despacho do director-
geral ou do secretário-geral respectivos. 

                                                 
(96) Lei N.º 29/82, de 11Dez, com alterações introduzidas pelas Lei N.º 111/91, de 29Ago, Lei N.º 113/91, de 

29Ago, e Lei N.º 18/95, de 13Jul. 
(97) Lei N.º 111/91, de 29Ago, com alterações introduzidas pela Lei N.º 18/95, de 13Jul. 
(98) O actual CEDN corresponde à Resolução do Conselho de Ministro N.º 9/94, de 13 Jan. 
(99) Lei Orgânica do MDN aprovada por DL N.º 47/93, de 26Fev. 
(100) Lei Orgânica do EMGFA aprovada por DL N.º 48/93, de 26Fev. 
(101) Lei Orgânica do Marinha aprovada por DL N.º 49/93, de 26Fev. 
(102) Lei Orgânica do Exército aprovada por DL N.º 50/93, de 26Fev. 
(103) Lei Orgânica do Força Aérea aprovada por DL N.º 51/93, de 26Fev. 
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5.4.2 Cultura Organizacional 

A cultura organizacional das instituições que integram a defesa nacional em termos latos, 
pode considerar-se ter uma auréola com características comuns. Se aprofundarmos este 
tema e colocarmos em destaque a constituição da organização da defesa nacional, veremos 
que a sua componente militar tem uma cultura organizacional específica e diferente da dos 
elementos civis. 

Em resumo, face à diversidade de quadros de pessoal que constituem os organismos que 
compõem a defesa nacional, existem com certeza culturas organizacionais com algumas 
diferenças. Podendo considerar-se como mais significativa a cultura organizacional da 
componente militar, onde a condição de militar se coloca como preponderante, pensa-se 
haver também algumas diferenças quando se comparam os grupos que formam os três 
ramos das FA. 

5.4.3 Recursos de Marketing 

No âmbito deste estudo, os recursos de marketing não se apresentam com a mesma 
finalidade que no campo da competitividade empresarial. 

Há, no entanto, alguns aspectos que é importante que analisemos . Quando se pensa no 
planeamento de um projecto de um sistema C3I, há também necessidade de estudar 
alguns aspectos relacionados com o marketing. Quanto ao posicionamento no “mercado” 
devemos saber responder à questão “quem vão ser os clientes dos produtos a 
desenvolver”, ou seja quais vão ser os respectivos utilizadores. 

Quanto à segmentação do mercado, devemos também saber dar resposta, que tipo de 
produtos devemos desenvolver para os vários tipos de utilizadores. 

E, quanto ao marketing-mix, composto pelo produto, lugar, promoção e preço, devemos 
relacioná-lo com os estudos a efectuar sobre o posicionamento e a segmentação do 
“mercado”(104). 

As análises na base das metodologias dos estudos de marketing, poderão vir a ser benéficas 
no processo de desenvolvimento de projectos de I&D na defesa, numa perspectiva de 
saber “vender” o produto, em sentido positivo, em primeiro lugar aos financiadores do 
projecto e em segundo lugar aos futuros utilizadores. 

5.4.4 Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros do sector da defesa nacional têm sofrido alterações nos últimos 
anos. 

Os valores das despesas da defesa a preços correntes de 1989 a 1995(105) cresceram, excepto 
no ano de 1993 onde houve uma redução, embora com as variações positivas anuais a 

                                                 
(104) Entenda-se aqui o “mercado” constituído pelos diversos órgãos de defesa nacional que necessitam de 

determinados produtos para cumprirem as respectivas missões. 
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decrescerem de 1989 até 1993 (12% de 1989/90 e 3% de 1992/93) tendo havido uma 
variação negativa de 1993/94 e voltado a ser positiva de 1994/95 (4,6%). 

No entanto, os valores das despesas da defesa a preços constantes decresceram sempre 
desde 1989 até 1995 de onde se conclui que os orçamentos para a defesa cresceram menos 
do que a taxa de inflação, nos últimos anos. 

Face aos processos de reorganização e de redimensionamento das FA e à tendência 
internacional para este sector, pode afirmar-se que os recursos para as despesas da defesa 
vão sofrer reduções, o que não quer dizer que vá haver menos recursos financeiros para 
projectos de I&D, e, em particular para projectos de sistemas C3I. 

É nosso entendimento que os sistemas C3I são fundamentais para que as FA possam 
desempenhar com eficiência actividades inerentes a quaisquer tipos de formas de resposta 
a conflitos na cena internacional. 

5.4.5 Recursos em I&D 

As despesas da defesa nacional em I&D, de 1993 a 1995 cresceram a valores correntes, com 
uma taxa de crescimento de 38% de 1993/94 e 7% de 1994/95. 

Em 1993, as despesas em I&D da defesa atingiram cerca de 0,7% do orçamento global do 
MDN e em 1995 foram 1,1%. É de realçar, no entanto, conforme analisado no capítulo 
sobre “a I&D e a Defesa Nacional”, que uma parcela importante das despesas em I&D da 
defesa foi proveniente do PIDDAC. Pensa-se dever atribuir-se uma maior parcela de 
verbas das LPM para actividades de I&D. 

5.4.6 Recursos Industriais 

Os recursos industriais no âmbito da defesa nacional dividem-se em duas partes, a das 
Indústrias de Defesa propriamente ditas e a dos Estabelecimentos Fabris das Forças 
Armadas (EFFA). 

Estão a desenvolver-se estudos de restruturação em ambas as partes. As Indústrias de 
Defesa (OGMA e INDEP) são agora coordenadas pela empresa EMPORDEF (SGPS), 
enquanto foi criada uma Comissão de Reorganização das Actividades Industriais de 
Defesa (CRACID)(106) para proceder à análise da situação dos EFFA, tendo em vista 
avaliar a sua justificação, viabilidade, estatuto jurídico e modelo de gestão. Em resumo, os 
recursos industriais no âmbito da defesa nacional estão a sofrer uma reorganização de 
onde pode resultar a curto ou a médio prazo uma realidade diferente da actual. 

                                                                                                                                                                  
(105) MDN (1996): Anuário Estatístico da Defesa Nacional 1995. 
(106) Despacho conjunto do Ministro da Defesa Nacional, Ministro das Finanças e Ministro da Economia 

publicado no DR N.º 279, de 3Dez96 (II Série). 
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5.4.7 Recursos Humanos 

Os recursos humanos ao nível do MDN, são os recursos que têm sofrido e pensa-se virem 
sofrer maiores alterações nos próximos anos, principalmente decorrentes do processo em 
curso, da revisão da Constituição da República Portuguesa. Quanto à natureza das 
despesas da defesa (estrutura) os gastos com o pessoal têm sido a parcela mais importante 
nos últimos anos, tendo atingido cerca de 64% do total da despesa, em 1995. 

Os recursos humanos da defesa, em algumas actividades não poderão ser substituídos, 
com facilidade, por outros do exterior, em particular os da sua componente militar. 
Quanto às actividades de participação em projectos de I&D, haverá com certeza, 
vantagens de formar equipas de projecto mistas, com técnicos militares e civis. 

A fim de rentabilizar os recursos, as equipas projectos de I&D, em nosso entendimento, 
poderiam depender directamente do MDN, com vantagens para a interligação entre os 
projectos a nível nacional e a nível internacional. 

5.4.8 Recursos em Sistemas de Informação 

Os sistemas de informação ao nível da defesa podem ser classificados em dois níveis: o 
nível da gestão e o nível da informação de defesa nacional, onde se inclui o sistema da 
informação militar. 

No âmbito deste estudo interessa-nos mais analisar o nível da gestão. Neste campo, pensa-
se haver muito a fazer. 

A gestão integrada e automatizada ao nível dos ramos e do MDN pensa-se apresentar 
algumas deficiências, em particular na troca de informação através de redes de 
computadores. Também ao nível de sistemas de informação, o respectivo planeamento, 
pensa-se dever centralizar-se ao nível do MDN, embora a sua implementação e exploração 
possa seguir um processo de descentralização controlada. 

5.5 METODOLOGIA DE PLANEAMENTO 

5.5.1 Desenvolvimento do Plano Principal (Master Plan) 

A concepção de um Sistema C3I, deve começar com a definição dos objectivos e fronteiras 
do sistema. 

Esta fase inicial será especificada predominantemente pelos utilizadores e acompanhada 
pelas directivas do designer do projecto do respectivo sistema. 

As fases seguintes dependerão mais dos especialistas em tecnologias, mas com a 
associação e participação constante dos utilizadores. 

Deve utilizar-se um “sistema piloto” versátil como ferramenta principal, tal como 
simulações dos cenários operacionais. Enquanto as simulações podem ser efectuadas em 
laboratórios em condições ideais, o sistema piloto deve ser testado em condições reais no 
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campo, de modo a analisar o comportamento do sistema em condições reais, através da 
interacção homem-máquina. 

O sistema piloto deverá implementar-se desde as fases iniciais do projecto de modo a 
poder ser utilizado pelos comandantes para testar as suas ideias no treino e em exercícios 
de campo. Os resultados destes testes servirão para introduzir melhoramentos no plano 
principal e assim contribuírem com requisitos essenciais para a definição do sistema 
futuro. 

De uma forma geral, as FA são consideradas como uma organização conservadora, o que 
de certa forma leva aos seus elementos tornarem-se cépticos quanto às mudanças 
tecnológicas, e, também porque não têm muitos conhecimentos sobre as vantagens da 
introdução de equipamentos sofisticados para implementar novas técnicas para gestão das 
operações militares. Parece que estes problemas acentuam-se mais ao nível das Forças 
Terrestres do que da Marinha e da Força Aérea (AFCEA, 1988: 19). 

É essencial que um Sistema C3I seja definido por uma equipa multidisciplinar que 
combine as capacidades e especializações dos militares e dos designer do sistema. 

O sistema piloto será testado de modo contínuo durante todo o processo de 
desenvolvimento do plano principal (master plan), em paralelo com os passos do design e 
os resultados obtidos que influenciam o respectivo processo. É provável que estes 
resultados possam estar algumas vezes em contradição com as conclusões anteriores do 
design e que até já tenham sido aprovadas pelos utilizadores nas “Revisões Preliminares 
do Design” (RPD). 

O desenvolvimento do plano principal é um processo interactivo entre os passos do 
design e os sucessivos resultados do sistema piloto. Quando os resultados da utilização do 
sistema piloto não estão de acordo com os pressupostos anteriores do design, estes terão 
de ser reavaliados com oportunidade até às “Revisões Criticas do Design” (RCD) e 
“Revisões Finais do Design” (RFD). 

A ferramenta principal de acompanhamento do planeamento de um Sistema C3I é o 
sistema piloto que deve ser versátil e permitir: 

• a simulação de sistemas operacionais; 

• testes em condições de realização real, com a finalidade de definir as necessidades de 
natureza operacional e de comunicações para cada estação de trabalho (workstation); 

• que os resultados destes testes afectem o plano principal, de modo a alterar os 
requisitos essenciais na futura definição do sistema. 

O Plano Principal (Master Plan) deve permitir planear um conjunto de subsistemas, os 
respectivos desempenhos e respectivas fases de implementação, de forma a implementar 
um Sistema C3I global que permita ser utilizado por todos os níveis de comando, 
incluindo as situações de Campanha e a dos Quartéis-Generais. Um Sistema C3I deve 
permitir a cada comandante exercer o Comando e o Controlo das suas forças militares, 
independentemente do escalão da unidade em que se encontra. 

Os subsistemas apenas devem ser planeados após ter-se terminado o plano principal. 

O Plano Principal de um Sistema C3I, deve: 
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• definir os vários subsistemas; 

• avaliar os desempenhos, as fases e as etapas de implementação; 

• integrar todas as necessidades dos vários níveis de utilizadores; 

• permitir que cada subsistema se possa especificar separadamente, mas apenas depois 
de se ter terminado o plano principal (master plan); assim, cada subsistema pode ser 
estudado como independente, como um pequeno sistema C3I, mas no futuro todos os 
subsistemas devem integrar-se num amplo Sistema C3I coordenado; 

• ser estudado de modo que cada fase de design seja acompanhada pela participação 
activa dos representantes dos utilizadores do futuro Sistema C3I; e, que os resultados 
e as conclusões de cada fase de design sejam aprovadas pelos utilizadores; 

• levar aos designer’s prepararem relatórios técnicos que deverão circular por todos os 
que interferem na organização dos utilizadores; e, fazerem revisões do projecto que 
serão verificadas pelos representantes dos utilizadores, quanto às suas implicações de 
natureza operacional; 

• ser desenvolvido em paralelo com os resultados obtidos do sistema piloto, que será 
testado continuamente, através do processo de desenvolvimento do plano principal; e, 
no caso dos resultados obtidos através dos testes do sistema piloto serem 
contraditórios com as conclusões que antes tinham sido obtidas e aprovadas pelos 
utilizadores, há então que reavaliar a situação. 

As fases principais de design no desenvolvimento do plano principal são as seguintes: 

• levantamento do sistema da organização existente, configuração, operação e 
limitações; 

• definição do sistema futuro; 

• estudar os requisitos dos subsistemas; clarificação e definição das tarefas e 
desempenhos de cada funcionalidade/estação de trabalho (workstation) no subsistema; 

• estudar os requisitos de comunicação; clarificação de quem contacta com quem, e a 
definição do tipo de informação que é transferida entre eles; 

• escolher um sistema preferido dentro de um número de possíveis soluções 
alternativas, e, sugeridas pelo “designer”; 

• desenvolver um programa plurianual de implementação do plano principal (master 
plan), baseado na solução final adoptada pelos utilizadores. 

No desenvolvimento de um Sistema C3I deve considerar-se a sua interoperabilidade com 
outros sistemas idênticos e afins. Deve saber-se que tipo de informação é recebida e 
transmitida para outros sistemas e qual o grau de exactidão necessária. Por exemplo, o 
Exército tem de coordenar o apoio aéreo com a Força Aérea e, pode vir a integrar-se em 
operações conjuntas com a Marinha e em operações combinadas com Forças Aliadas de 
onde resulta a necessidade de existirem sistemas integrados e interoperáveis. 

Apresenta-se nas figuras seguintes um conjunto de diagramas de fluxos que permitem 
avaliar a complexidade da elaboração de um Plano Principal de um Sistema C3I. Sem esta 
ou outra metodologia dificilmente haverá um adequado planeamento e implementação do 
respectivo sistema C3I. 
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Figura 5.7 - Desenvolvimento do Plano Principal de um Sistema C3I   (I) 
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Figura 5.8 - Desenvolvimento do Plano Principal de um Sistema C3I   (II) 
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Figura 5.9 - Desenvolvimento do Plano Principal de um Sistema C3I   (III) 

5.5.2 Requisitos Operacionais de um Sistema C3I 

A fase inicial e talvez a fase mais crítica do design do desenvolvimento do plano principal 
é a definição dos requisitos operacionais do futuro Sistema C3I. 

Os requisitos operacionais definem as possibilidades e as fronteiras do sistema, e, 
constituem os dados fundamentais para todas as etapas futuras do design. 

Os erros cometidos na fase inicial podem ser difíceis de solucionar no futuro tal como 
podem provocar elevados aumentos dos custos para o sistema vir a ser alterado. 

Para a definição dos requisitos operacionais não é aconselhável recorrer aos serviços de 
uma empresa de consultoria. É difícil encontrar uma empresa que defina os requisitos de 
uma organização sem estar directamente envolvida na operação do respectivo sistema. 
Deverá ser a instituição militar a definir os requisitos operacionais de uma sistema C3I, no 
entanto, poderá solicitar apoio técnico de consultores externos civis, especializados no 
projecto deste tipo de sistemas, para perspectivar as possibilidades a sua implementação. 
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Figura 5.10 - Requisitos Operacionais de um Sistema C3I 

Como se mostra na figura anterior, os requisitos do sistema são desenvolvidos através de 
quatro processos: 

• Objectivos do Sistema (porque é necessário?). 

• Âmbito do Sistema (para quem, onde e quando?). 

• Desempenho do Sistema (o que é necessário?). 

• Fronteiras do Sistema (o que deve incluir?). 

O método mais simples para definir os requisitos operacionais dos utilizadores seria 
contratar os serviços de uma empresa de consultoria ou de projectos, mas não é a solução 
mais correcta porque uma empresa destes tipos: 

• Não está directamente envolvida com a operação dos sistemas. 

• Não tem o conhecimento do funcionamento interno da organização militar, nem a 
experiência de controlo de forças militares e o planeamento do seu emprego de forma 
eficiente. 

Os requisitos operacionais do sistema devem ser definidos pelos utilizadores actuais do 
sistema. 

Os requisitos operacionais do sistema são desenvolvidos em quatro processos: 

Objectivos do Sistema - definir o que é pretendido para o futuro sistema executar e como o 
sistema satisfará às respectivas necessidades operacionais. Deve ser especificado quais 
eram os problemas que levaram ao projecto de um novo sistema, e, o que é esperado obter 
pela introdução do novo sistema. 
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Âmbito do Sistema - definir para quem é planeado o sistema e quem ficará associado ao 
mesmo. Definição de quais as unidades que serão incluídas no sistema, o faseamento da 
entrada em funcionamento e qual o orçamento existente para o projecto. 

Desempenho do sistema - o utilizador deve definir o desempenho que pretende do 
sistema a estudar. Assim, deve definir quais as taxas de erro, a confiança e a segurança 
pretendidas para o sistema, que têm consequências no futuro desempenho e nos 
orçamentos necessários. Deve ainda definir se é necessário um sistema com redundância 
e/ou backup, e, qual o tempo que o sistema pode estar inoperacional (1 hora, 1 dia, 1 mês, 
etc.). É neste processo que o utilizador pode impor limitações de caracter económico ou de 
natureza operacional ao estudo do futuro Sistema C3I. Há que conciliar as necessidades 
impostas pelos requisitos operacionais com as disponibilidades economico-financeiras. 

Fronteiras do Sistema - definir o que deve ser incluído no plano principal (master plan) do 
projecto para ser executado e o que deve ficar de fora. 

Os processos descritos anteriormente, como se mostra na figura anterior, devem ser 
analisados e reanalisados e só devem terminar com respostas positivas às duas questões 
seguintes: 

• Todos os objectivos e linhas de demarcação foram bem definidas? 

• A organização pode apoiar um programa/projecto desta escala? 

Depois de dar resposta afirmativa às duas questões anteriores, então o desenvolvimento 
do plano principal poderá prosseguir. 

A partir desta fase pode ser vantajoso contratar uma empresa de consultoria ou de 
projecto para ajudar no planeamento futuro, mas sempre com a participação total dos 
representantes dos utilizadores. 

5.5.3 O Sistema Piloto 

O Sistema Piloto é composto por um conjunto de estações de trabalho (WorkStations) onde 
é implementado uma amostra do que virá a ser o sistema em planeamento. 

O Sistema Piloto deverá se apresentado a todos os possíveis utilizadores futuros: 
comandantes, oficiais de estado maior e operadores. Este sistema ajuda a identificar as 
necessidades, dificuldades e prioridades dos futuros utilizadores. 

O sistema piloto permitirá testar o desempenho humano dos comandantes e ganhar a sua 
confiança para utilizarem novos sistemas, testando desta forma a sua atitude perante uma 
nova forma de trabalhar. 

Este processo permitirá o envolvimento dos comandantes no planeamento do futuro 
sistema. Desta forma poderão examinar e reformular alguns dos pormenores que não 
considerar satisfatórios. 

A principal função do sistema piloto é apresentar estações de trabalho como uma 
configuração para uma “tomada de decisão” pelos utilizadores. 
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O sistema piloto a utilizar em exercícios militares, em situação de campanha, deve ter pelo 
menos quatro estações de trabalho, considerando dois escalões (Batalhão e Brigada 
Independente)(107) e com duas estações em cada escalão. 

Neste caso, ter-se-ia possibilidade de testar a integração entre dois escalões e entre duas 
unidades do mesmo escalão adjacentes. A figura seguinte apresenta as fases de design 
necessárias para implementar um sistema piloto. 
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Figura 5.11 - Sistema Piloto Táctico 

Quando o sistema piloto necessário para o projecto estiver definido, é necessário verifica 
quais os seus requisitos de desempenho operacional. Quer dizer que cada tarefa deve ser 
definida assim como o local onde pode ser implementada. 

Como o sistema piloto é limitado, é necessário definir quais as tarefas que serão 
demonstradas, sendo algumas das funcionalidades apenas simuladas, mas tendo em 
atenção que estas não devem afectar o desempenho da estação de trabalho. Deve ter-se 
cuidado especial em demonstrações que necessitem de estradas automáticas de dados, que 
não estão disponíveis e terão de ser introduzidas de forma manual. 

A utilização de um sistema piloto num exercício táctico deve ser precedida por cursos de 
treino especial, de forma que não afecte o processo normal do exercício. 

É possível que, após cursos de treino especial, o sistema piloto tenha de sofrer alterações 
de acordo com os comentários dos respectivos formandos e futuros utilizadores. 

Toda a avaliação, análise e resultados obtidos da operação do sistema piloto em exercício 
tácticos produzirão requisitos mandatários para serem incluídos no plano principal do 
projecto do Sistema C3I. 

                                                 
(107) O Sistema de Forças em Portugal baseia-se num Corpo de Exército composto por Brigadas 

Independentes. 
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5.5.4 Requisitos de Comunicações 

Uma das componentes fundamentais de um sistema C3I é o subsistema de Comunicações. 
Os requisitos do Sistema de Comunicações podem ser obtidos com base nos resultados do 
sistema piloto táctico. 

Nas figuras seguintes apresentam-se diagramas de fluxos onde se mostram alguns dos 
passos necessários para determinar os requisitos de comunicações e as respectivas 
alternativas. 
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Figura 5.12 - Requisitos e Alternativas do Sistema de Comunicações   (I) 
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Figura 5.13 - Requisitos e Alternativas do Sistema de Comunicações   (II) 

O Sistema de Comunicações se não for bem desenhado, planeado e projectados pode 
constituir como um factor de engarrafamento dos fluxos de informação a transferir entre 
os vários utilizadores do Sistema C3I. 

O sistema de Comunicações deve permitir um adequado fluxo de informação entre 
utilizadores, em termos de quantidade, qualidade e rapidez. 

Na fase de design do sistema de comunicações, com a ajuda do sistema piloto, é possível 
definir quais os interfaces necessários para cada estação de trabalho, determinar o tipo de 
dados a transferir e então testar as soluções alternativas de comunicações. 

5.5.5 Sistema de Avaliação do Plano Principal 

O orçamento total para financiar um programa/projecto de um Sistema C3I, apenas deve 
ser atribuído depois de se efectuar uma avaliação ao sistema proposto implementar 
através de um determinado plano principal e com base em alguns critérios de avaliação. 

A figura seguinte mostra um diagrama de fluxos para avaliação do sistema com base em 
determinados critérios de avaliação e tomado por base o respectivo plano principal, 
desenvolvido através de uma metodologia que se analisou anteriormente. 
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Figura 5.14 - Avaliação da Implementação de um Sistema C3I 

O modelo apresentado consiste em definir os cenários, em que uma determinada fase de 
implementação de um dado subsistema vai ser testada. O teste pode ser baseado em três 
processos: (1) modelo matemático; (2) “test bed”; e (3) capacidade inicial do sistema. 

Pode utilizar-se apenas um dos processos ou a combinação deles. 

O modelo matemático baseia-se em testar o desempenho de um subsistema através da 
ajuda de “jogos de guerra”, enquanto os dois avaliam as características do subsistema em 
condições reais no campo. 

O modelo de “test bed” é semelhante ao sistema piloto embora com um desenvolvimento 
mais detalhado das funções a testar. 

O modelo de avaliação do subsistema através da “capacidade inicial do sistema” é 
concretizada através de um protótipo do subsistema actual com os seus equipamentos já 
instalados em uma das suas unidades. 

Os objectivos do sistema piloto não deve terminar com a conclusão do plano principal 
nem mesmo com a fase de avaliação, pois deve ser um sistema que deve ser utilizado de 
modo contínuo, mesmo depois de o Sistema C3I já estar concluído e implementado, a fim 
de que outras ideias possam ser introduzidas e testadas. 
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6. CASE STUDY - A GESTÃO DE UM PROJECTO C3I PARA O 
EXÉRCITO 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O estudo de caso (case study) que seleccionámos para análise, no contexto da gestão do 
projecto de um sistema C3I, enquadrado na gestão de projectos de I&D da Defesa, foi o 
Projecto REDEX. 

Este projecto iniciou-se em 19 de Junho de 1995, com a assinatura do “Protocolo de 
Cooperação entre o EME e a EID para o Projecto REDEX”(108) (EME, 1995). 

Este Protocolo tem o título seguinte: 

“ESTUDO, CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE DADOS DO 
EXÉRCITO - REDEX”. 

O objecto do referido Protocolo é a definição das especificações e faseamento para o 
Projecto “de um sistema de comunicações táctico moderno, como infra-estrutura base 
essencial para o desenvolvimento e implementação modulares, de um moderno sistema 
C3I táctico para o Exército Português”. 

O mesmo Protocolo refere que “deve (...) ser entendido como um Protocolo amplo para 
definição dos conceitos, filosofias e arquitecturas conducentes à objectivação de uma rede 
de Comunicações de Dados de Campanha interoperável com o SITEP/SICOM”. 

Perante as considerações dos parágrafos anteriores, conclui-se que o “Projecto REDEX”, 
tem como finalidade abordar o subsistema das Comunicações tácticas, do sistema C3I do 
Exército. 

O título do protocolo em apreço e os objectivos a atingir parece estarem desajustados, o 
que pode trazer inconvenientes e ser mal entendido, quando o título em causa for 
apresentado de forma isolada do contexto global do Programa REDEX. 

No âmbito deste trabalho, vamos analisar apenas alguns aspectos do Programa/Projecto 
REDEX, em particular no que diz respeito à Gestão de Projectos. 

Em primeiro lugar, a terminologia adoptada de forma indiscriminada de “Projecto 
REDEX” ou “Programa REDEX” considera-se pouco precisa. É nosso entendimento que a 
designação mais correcta seja “Programa REDEX” considerando os objectivos do 
Protocolo subjacente. 

Embora a designação de “Projecto” seja o termo adoptado no corpo principal do texto do 
Protocolo, o respectivo Anexo A tem em título “Linhas Orientadoras para Programa 
REDEX”, sendo então aconselhável, em nosso entender, utilizar-se a designação de 
“Programa” em todos os documentos afins, de forma extensiva. 

                                                 
(108) Este Protocolo, por parte do EME, foi assinado pelo Director dos Serviços de Transmissões, por 

Delegação do Comandante da Logística (despacho de 26ABR95 do Cmdt da Log). 
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Outra razão de natureza conceptual para se considerar a designação “Programa” e não 
“Projecto”, é o facto de que um “Projecto” tem sempre um início e um fim bem definidos, 
enquanto este Programa tem o seu inicio bem definido, mas o respectivo Protocolo não 
refere nenhuma data concreta, mesmo estimada, para a sua conclusão. Refere, no entanto, 
ser um “Protocolo amplo para definição dos conceitos, filosofias e arquitecturas 
conducentes à objectivação de uma rede de comunicações de Dados de Campanha(...)”, 
pelo que poderá considerar-se este “Programa” como uma “Fonte geradora de Projectos” 
que coordenará na base dos seus objectivos. 

Ainda sobre a terminologia adoptada nos textos do Protocolo, nomeadamente no seu 
Anexo A, não é uniforme nem sempre está de acordo com a doutrina do Exército 
Português consignada no Regulamento de Campanha - Operações (RC130-1) (EME, 1987); 
em particular, no que se refere a “Rede de Transmissões” (versus Rede de Comunicações) e 
a “Sistemas de Transmissão” (versus Sistemas de Comunicação). Também neste caso 
haverá vantagens em utilizar “Rede de Comunicações” e “Sistemas de Comunicação” e, 
ou “Sistemas de Comunicações”, a fim de ficar de acordo com o RC130-1 e com a 
respectiva terminologia doutrinária mais actual do Exército Português. 

6.2 ESTUDO DO CASO (CASE STUDY) 

No estudo deste caso vamos basear a nossa análise numa perspectiva do papel do decisor, 
onde pretendemos: 

− identificar os factos pertinentes da situação; 

− propor alternativas para as questões levantadas; 

− formular uma estratégia para tratar da situação; 

na base da metodologia e dos conceitos apresentados nos capítulos anteriores. 

O Programa REDEX decorre de um Protocolo de Cooperação entre o Exército Português e 
a Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, SA (EID), que “visa a 
concretização de um projecto de âmbito exclusivamente nacional, de colaboração 
multisectorial, com forte aquisição de conhecimentos na área das novas tecnologias de 
comunicações [militares] de dados. (…) [e] promover os estudos necessários para 
conseguir a mais adequada aplicabilidade das novas tecnologias e dos actuais conceitos às 
necessidades actuais e futuras das comunicações do Exército. Deve assim ser entendido 
como um Protocolo amplo para definição dos conceitos, filosofias e arquitecturas 
conducentes à objectivação de uma rede de Comunicação de Dados de Campanha 
interoperável com o SITEP/SICOM”. 

6.2.1 Gestão do Programa REDEX 

Perante a metodologia proposta nos Capítulos anteriores e considerando o “Programa 
REDEX” um Programa de I&D, somos de opinião que: 

• Se este Protocolo de Cooperação tivesse sido estabelecido ao nível do MDN, poder-
se-ia aproveitar outras sinergias e mesmo alargar o âmbito da sua aplicação. 
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• O “Programa REDEX” como programa para estudar a futura implementação do 
subsistema das comunicações tácticas do sistema C3I do Exército, pensa-se dever 
integrar-se no planeamento do subsistema das comunicações tácticas do sistema C3I 
do Sistema de Forças Nacional, ao nível dos três Ramos das FA, e não apenas ser 
interoperável com o SITEP/SICOM(109). 

• Considerar um “Projecto” de âmbito exclusivamente nacional pode ser uma forte 
limitação à possível e de certa forma necessária cooperação a nível internacional. 

• O Sistema de Comunicações além da exigência de ser interoperável com o SITEP e o 
SICOM, também deve ser interoperável com os sistemas de comunicações tácticos da 
Marinha e da Força Aérea, e, poder integrar-se nos sistemas da NATO 
nomeadamente nos da Itália(110) onde está previsto a Brigada Mecanizada 
Independente (BMI)(111) e a Brigada Aerotransportada Independente (BAI)(112) serem 
empregues. 

• Das Entidades Participantes (DST, EID e RTm) pensa-se que seria aconselhável fazer 
parte o Depósito Geral de Material de Transmissões (DGMT), como órgão logístico 
da Arma de Transmissões e local de apoio ao desenvolvimento de vários projectos de 
equipamentos de comunicações de campanha. 

• O Director do Projecto, ou melhor o Director do Programa, nomeado através das 
funções de “Chefe das Telecomunicações Permanentes do Exército”, trará alguns 
inconvenientes pelas mudanças que se podem verificar da pessoa nomeada para 
aquela função. Parece-nos mais aconselhável que a nomeação do Director do 
Programa fosse nominal, onde o risco de mudança é menor se se considerar a 
hipótese de na nomeação da pessoa para outras funções, seja equacionado o 
problema de a pessoa dever continuar a acumular com as de Director deste 
Programa. 

Se considerarmos o custo, o tempo e a qualidade, como três dos vectores principais da 
gestão de projectos, façamos a sua análise em alguns dos seus aspectos no âmbito do 
Programa REDEX. 

                                                 
(109) O projecto SINCOMAR da Marinha é, em parte, correspondente ao Projecto SITEP do Exército, e, sendo 

ambos relativos aos respectivos Sistemas de Comunicações Permanentes ou Fixas, de âmbito estratégico 
destes dois Ramos das FA. 

(110) Sistema SOTRIN (Integrated Comunication Sub-system) que faz parte do Sistema CATRIN (Comunication 
and Information Field System) (CICOLIN, 1996: 4-7). 

(111) A BMI está previsto ser empregue no Nordeste de Itália e integrada no III Corpo de Exército Italiano 
(EME, 1997: 39). 

(112) A BAI está previsto integrar a Divisão Multinacional Sul (Itália) do Corpo de Reacção Rápida do 
Comando Aliado da Europa (ACE Rapid Reaction Corps-ARRC) (EME, 1997: 39). 
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Os “Custos” estimados no âmbito do Protocolo assinado são os da Tabela seguinte: 

 
     (10³ Esc.)  

 Exército % EID % Total % 

1ª Fase 30 000 65 16 000 35 46 000 100 

Outras Fases 95 000 65 51 000 35 146 000 100 

Total 125 000 65 67 000 35 192 000 100 
Fonte: EME, 1995, p. 8. 

Tabela 6.1 - Financiamento do Programa REDEX 

Os custos apresentados na Tabela anterior, referem-se ao período de Junho de 1995 até 
Julho de 1999, o que equivale à 1ª e 2ª Fases do Programa REDEX, no entanto este 
Programa tem planeadas 3 fases, com as durações e os objectivos apresentados na Tabela 
seguinte. 

Fase Duração Objectivos 

1ª Fase 1995 - 1997 Evolução a partir do upgrade dos equipamentos existentes. 

2ª Fase 1997 - 1999 Introdução de novos equipamentos HF/VHF. 

3ª Fase 1999 - 2010 Aquisições para melhorar/aumentar: 

• A capacidade de comutação (ATM) 

• A mobilidade dos utilizadores móveis (SCRA) 

Tabela 6.2 - Fases e respectivos Objectivos do Programa REDEX 

A correspondência entre as Fases, os Anos do Programa REDEX e a vigência das Leis de 
Programação Militar, como sua principal fonte de financiamento (65 %), apresenta-se na 
Figura seguinte. 
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Fonte: EID, 1996, pp. 48, 111-115. 

Figura 6.1 - O Faseamento do Programa REDEX (1ª/2ª Fases) e as LPM 
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Dos dados apresentados anteriormente considera-se pertinente referir o seguinte: 

• Os Anos do Programa REDEX(113) não coincidem com os anos civis; 

• A 2ª Fase inicia-se no último semestre da 2ª LPM e termina no decurso da 3ª LPM(114); 

• O facto de os Anos do Programa REDEX não coincidirem com os anos civis poderá 
trazer algumas dificuldades à elaboração dos “Relatórios de Progresso”, que de 
acordo com o definido no despacho N.º 324/94(115) do General CEME (EME, 1995:8) 
têm a “periodicidade anual, referidos a 31DEZ do ano a que se reportam, em que se 
fará o ponto da situação sobre o andamento dos trabalhos”. 

• Como a 2ª fase se inicia no último semestre da 2ª LPM, o desenvolvimento do 
Programa pode correr o risco de iniciar a 2ª Fase e vir a ser interrompido, caso os 
financiamentos esperados da 3ª LPM não virem a concretizar-se. 

Sobre o planeamento do Programa REDEX, o 1º Relatório refere-se a um “Plano de 
Evolução” (EID, 1996: 48) integrado em 3 fases. 

O mesmo Relatório não apresenta a quantificação dos equipamentos envolvidos, nem a 
respectiva estimativa de custos de implementação de cada uma das Fases, em particular 
da 1ª Fase e da 2ª Fase. 

Se admitirmos para definição de “Plano” a seguinte: “como e quando uma estratégia é 
implementada”, então, o 1º Relatório do Programa REDEX, em análise, não dá resposta 
conclusiva ao conteúdo desta definição. É nosso entendimento que o Plano de Evolução a 
ser elaborado deva assentar em dados concretos, como sejam: 

− Quantidades e tipos de equipamentos existentes, em uso, nos diversos escalões das 
unidades militares onde o Plano REDEX tiver repercussões. 

− Ano previsível de saída de serviço de cada tipo de equipamento afectado pelo Plano 
REDEX. 

− Ano estimado para entrada em serviço dos tipos de novos equipamentos(116), no 
âmbito da nova arquitectura TACOMS Post-2000. 

O “Plano de Evolução”, em questão, pensa-se dever contemplar três componentes 
complementares a serem estudadas de modo concorrencial: 

− Planeamento logístico dos novos sistemas de comunicações e dos respectivos sistemas 
de apoio geral. 

− Planeamento do pessoal necessário com os respectivos requisitos técnicos afins 
(especialidades) para operar e manter os novos Sistemas. 

− Planeamento de novos cursos de formação e reformulação dos existentes, para 
preparação do pessoal necessário. 

                                                 
(113) O Programa REDEX teve início em Junho de 1995. 
(114) A 3ª Lei de Programação Militar (LPM) vai decorrer de 1998 a 2003. 
(115) Alínea 4.a. de Art. 8º das Normas de Procedimentos das Actividades de I&D do Exército. 
(116) Consideram-se novos equipamentos os que fazem parte de Projectos de I&D Nacionais e os 

equipamentos que se julguem necessários adquirir no mercado destes produtos. 
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O Programa REDEX deveria abordar o Planeamento Logístico, incluindo as respectivas 
estimativas de custos envolvidos, numa perspectiva de: 

• Levantamento dos Sistemas existentes. 

• Melhoramento (upgrade) preconizado para os Sistemas existentes e programação da 
sua substituição, para levar a cabo uma implementação gradual de uma arquitectura 
que se aproxime da do TACOMS Post-2000. 

• Procura de soluções para aquisições futuras dos equipamentos da nova arquitectura, 
ponderando as hipóteses de Projectos de I&D nacionais ou cooperativos 
internacionais, ou, a sua aquisição no mercado internacional. 

O Programa REDEX deveria apresentar algumas recomendações para o Planeamento do 
Pessoal e dos Cursos de Formação. 

Decorrente das componentes do “Pessoal” e da “Logística” a estudar, deverão então ser 
elaborados novos Quadros Orgânicos, em particular para as Unidades da Arma de 
Transmissões, de modo a permitir uma implementação adequada da arquitectura do 
TACOMS Post-2000. 

O “Plano de Evolução”, tal como qualquer outro plano, será assim constituído por 
“Actividades”, baseadas em determinadas “Acções” (Quem e Quando?) a executar por 
uma determinada sequência (O Quê e Quando?) sob uma dada “Responsabilidade” 
(Quem e o Quê?) bem definida. De uma forma estrutural apresenta-se nas duas figuras 
seguintes, os aspectos referidos anteriormente. 

ACÇÕES
Quem e Quando?

RESPONSABILIDADE
Quem e o Quê?

Funções (O Quê?)

Actores  (Quem?)

Tempo (Quando?)

ACTIVIDADEACTIVIDADE
SEQUÊNCIA

O Quê e Quando?

 

Figura 6.2 - Análise Tridimensional de uma Actividade 
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Figura 6.3 - Análise Tridimensional da Estrutura Funcional das Actividades 

Sobre a gestão da “Qualidade” do Programa REDEX o respectivo Protocolo não é explícito 
sobre esta matéria, nem o 1º Relatório em análise refere quais os procedimentos adoptados 
ou a adoptar. Assim, depreende-se que este assunto sobre a gestão da “Qualidade” deste 
Programa se deve integrar no âmbito dos procedimentos que a EID tem para tipos de 
trabalhos idênticos que desenvolve, mas que será desejável explicitar para este Programa. 

6.2.2 O Programa REDEX no âmbito do PG/6 

A Conferência de Directores Nacionais de Armamento (CDNA), em 1978, constatou 
existirem vários Sistemas de Comunicações não-interoperáveis e independentes que 
estavam a ser adquiridos por vários países da NATO, nomeadamente os Sistemas RITA 
(França), PTARMIGAN (Inglaterra) e AUTOKO (Alemanha) (NATO, 1995). 

A CDNA propôs-se tomar medidas no sentido de se virem a projectar sistemas na base de 
uma normalização comum. Deste modo foi criado um “Grupo de Projecto” (Project Group) 
para estudar normas comuns que definissem os Sistemas de Comunicações Tácticas da 
Zona de Combate Terrestre Pós-2000 (TACOMS Post-2000) (NATO, 1995). 
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Este Grupo de Projecto ficou conhecido por PG/6 e foi-lhe atribuído um Programa de 
Trabalho (Work Programme) a desenvolver em três fases. 

Por considerarmos que o “Programa REDEX” foi baseado e está intimamente relacionado 
com o desenvolvimento da arquitectura dos Sistemas de Comunicações Tácticas da NATO 
Pós-2000, estudada no âmbito do referido PG/6, vamos analisar de modo sucinto o 
trabalho já desenvolvido por este PG/6 e as suas perspectivas para o futuro próximo, que 
pensamos que de alguma forma afectam o Programa REDEX. 

 

Fase Objectivos 

Fase I Estudada uma Arquitectura Recomendada para o TACOMS Post-2000 que 
teve contribuições de delegações nacionais e dos estudos de pré-
viabilidade conduzidos pelo PG/6 em colaboração com o NIAG. 

Fase II Elaborar as Especificações Funcionais para a arquitectura preconizada na 
Fase I e preparar uma estratégia de transição. 
(Esta fase foi concluída em 1994 não se tendo ainda iniciado a Fase III). 

Fase III Estudar as normas e as especificações técnicas do TACOMS Post-2000 
adequadas à arquitectura acordada na Fase II, de forma a elaborar 
STANAGS com um nível de detalhe que possibilitem passar à fase de 
“procurement” dos sistemas. 

Esta fase inicia-se após a assinatura de um novo Acordo de Entendimento 
(MOU) entre as nações participantes. 

Nesta fase será criado um Gabinete de Projecto Internacional (International 
Project Office - IPO) para gerir os contratos com as indústrias que irão 
desenvolver os estudos desta fase. 

Fonte: Relatório da Fase II do PG/6. 

Tabela 6.3 - Faseamento do Trabalho do PG/6 

Portugal não participou na Fase I do PG/6. 

O trabalho desenvolvido pelo PG/6 sobre o TACOMS Post-2000, até à Fase II incluída, 
reporta aos seguintes aspectos, que fazem parte do respectivo relatório desta fase: 

• Requisitos Operacionais Militares. 

• Especificação Funcional da Arquitectura. 

• Estratégia de Transição dos Sistemas existentes. 

• Bandas de Frequência a ser utilizadas. 

• Conclusões e Recomendações para a Fase III. 
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6.2.2.1 Requisitos Operacionais Militares 

Os Requisitos Operacionais considerados para satisfazer a interoperabilidade dos Sistemas 
de Comunicações Tácticos a serem utilizados para apoio das Operações Terrestres da 
NATO Pós-2000, estão contidos no documento MC337, de 25MAI94. Este documento 
abrange as unidades até ao Comando de Corpo de Exército incluído e contempla os 
Quartéis-Generais, os Postos de Comando e as Unidades de Apoio. 

O relatório da Fase II realça dois aspectos importantes a ter em consideração sobre os 
requisitos operacionais: 

• Integração do Comando de Operações Conjuntas e Combinadas, e, interligação com os 
Sistemas de Comunicações da NATO e dos próprios países, ao nível dos comandos de 
natureza táctica, operacional e estratégica. 

• Validade dos sistemas em estudo, face à necessidade de interoperabilidade em 
Operações de Manutenção de Paz (peace-keeping). 

Em Portugal, o “Programa REDEX” deveria responder e validar a hipótese de 
implementação dos “Requisitos Operacionais do Sistema Táctico de Comunicações do 
Exército - Ano 2000”, a partir da sua publicação em FEV97(117). 

6.2.2.2 Especificação Funcional da Arquitectura 

A arquitectura recomendada para os TACOMS Post-2000 é baseada nos subsistemas 
seguintes: 

• Subsistema de Área Estendida (SAE) (Wide Area Subsystem - WAS); 

• Subsistema de Área Local (SAL) (Local Area Subsystem - LAS); 

• Subsistema de Utilizadores Móveis (SUM) (Mobile Subsystem - MS); 

• Subsistema de Gestão da Rede (SGR) (System Management and Control Subsystems - 
SMCS). 

Esta arquitectura deve permitir determinados Teleserviços no âmbito da multimédia (voz, 
dados, imagens e vídeo) e tem subjacente a utilização das tecnologias das Redes de Dados 
com Integração de Serviços (RDIS)) (ISDN - Integrated Services Digital Network) e da 
comutação emergente tipo ATM (Asynchronous Transfer Mode). 

Apresenta-se na Figura seguinte um modelo simplificado da arquitectura preconizada 
pelo PG/6. 

                                                 
(117) Carta de Promulgação do Gen CEME de 24FEV97. Este documento é “RESERVADO”. 
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Figura 6.4 - Arquitectura do Sistema de Comunicações Táctico Pós-2000 (PG/6 - NATO) 

6.2.2.3 Estratégia de Transição dos Sistemas Existentes 

Sobre a “Estratégia de Transição” o relatório do PG/6 apresenta dois níveis de planos: 

• Plano de Transição da Nato, que será criado através da coordenação dos planos das 
Nações participantes. 

• Planos Nacionais, que devem basear-se em estratégias de migração(118) a fim de 
estabelecer os respectivos Planos de Transição(119) Nacionais. 

Os Planos Nacionais são elaborados de forma decorrente de dois processos: 

• Processo de procura de elementos para o novo sistema, constituindo o Plano de 
Migração. 

• Processo para disponibilizar os elementos do novo sistema com capacidade 
operacional, constituindo o Plano de Transição. 

                                                 
(118) Migração:  - processo de procura (procurement) de elementos para um novo sistema. 
(119) Transição:  - processo de disponibilizar elementos de um novo sistema com capacidade operacional. 
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O Relatório do PG/6 refere que “não se pode disponibilizar o que não se procurou”, e, nós 
acrescentaremos que não se poderá procurar o que não se estudou para constituir uma 
necessidade. 

O Relatório da Fase II do PG/6 não tem nenhuma referência ao Plano de Migração de 
Portugal, embora refira alguns aspectos dos planos das outras nações participantes na Fase 
II. 

6.2.2.4 Bandas de Frequência a ser utilizadas pelo TACOMS Post-2000 

O PG/6 estabeleceu durante a Fase II um conjunto de possibilidades de necessidades de 
bandas de frequências para utilização nas ligações rádio necessárias para o TACOMS Post-
2000. 

O respectivo Relatório considera que as bandas de radiofrequências são limitadas e que 
este assunto está sujeito aos Regulamentos e Acordos Internacionais(120) para gestão do 
espectro electromagnético, e, faz as recomendações seguintes: 

• Que as bandas de frequências sejam confirmadas na Fase III e especificadas nos 
STANAGS a serem elaborados para o TACOMS Post-2000. 

• Que sejam especificadas as frequências para cada banda, na base de um estudo 
aprofundado a levar a efeito na Fase III. 

• Que seja considerada uma Estratégia de Transição de modo que os novos sistemas 
possam coexistir com os sistemas antigos nas mesmas bandas. 

O equipamento rádio P/GRC525, em desenvolvimento para o Exército Português tem 
especificado como gama de frequências de 30 a 108 MHz, no entanto o Relatório do PG/6 
estima vir a utilizar apenas nesta banda, as frequências de 30 a 87,5 MHz. 

6.2.2.5 Conclusões e Recomendações para a Fase III 

Algumas das conclusões e recomendações do trabalho do PG/6, cuja Fase II terminou em 
1994, já as apresentámos de modo sucinto nos parágrafos anteriores. 

Vejamos, no entanto, mais alguns aspectos considerados relevantes. 

As políticas e os objectivos do PG/6 integram-se no contexto seguinte: 

• Aumento dos custos de desenvolvimento de sistemas tecnologicamente modernos e 
avançados no domínio dos equipamentos de defesa; 

• Redução dos recursos para despesas de defesa nacional; 

• Uma maior variedade de cenários operacionais, tendo as operações de manutenção de 
paz ocupado um destaque especial, onde as operações com Forças de várias Nações 
integradas em Alianças (ONU, NATO, etc.) têm legalidade e maior credibilidade. 

                                                 
(120) Regulamentos Rádio da União Internacional de Telecomunicações (UIT). Na NATO existem os Acordos 

Conjuntos de Frequências da NATO (NATO Joint Frequency Agreement - NJFA) no âmbito da ARFA 
(Allied Radio Frequency Agency). 
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O contexto anterior leva a uma consequência óbvia: 

• Há uma necessidade cada vez maior de os Projectos de I&D para produtos de defesa 
se desenvolverem de uma forma cooperativa, sem que se desprezem os interesses 
nacionais, para se conseguir a custos relativamente mais reduzidos a 
interoperabilidade necessária, em particular no que diz respeito aos Sistemas C3I, que 
qualquer configuração de Forças a empregar nos diversos cenários internacionais 
necessitam. 

Os aspectos técnicos da arquitectura do PG/6 deverão ser estudados em mais pormenor, 
em particular quanto às suas especificações técnicas, na fase III, na base da arquitectura 
funcional apresentada. Um dos aspectos relevante é a de se vir a utilizar a técnica ATM 
para os processos de comutação e multiplexagem, consistente com as normas civis e 
melhorada no que for considerado pertinente, onde foi já admitido “mexer” nas “taxas de 
erro”. O sistema deve permitir o uso extensivo de segurança on-line até à classificação de 
segurança de “NATO CONFIDENCIAL” inclusive. 

Na fase II do PG/6 não foram elaborados estudos sobre a estimativa de custos do 
TACOMS Post-2000, no entanto nesta fase tal como na Fase I foram considerados alguns 
aspectos que poderão ser factores de redução dos custos, sendo de realçar os seguintes: 

− Adoptar sempre que possível a tecnologia e as normas com larga aplicação e apoio no 
mercado das telecomunicações civis. 

− Aproximar os projectos das comunicações tácticas militares dos desenvolvimentos de 
equipamentos civis. 

− Necessidade de os militares operacionais pensarem cuidadosamente acerca das suas 
necessidades sobre os requisitos necessários e fazerem uma análise do respectivo 
custo-benefício. 

Sobre os aspectos de Gestão do Projecto TACOMS Post-2000, foi constituído um “Grupo 
de Trabalho de Gestão” (Management Working Group - MWG/1) para a Fase I e Fase II, que 
foi responsável pela administração dos Protocolos de Acordo (Memorandum of 
Understanding - MOU) e pela aprovação do trabalho a ser executado na base do mesmo 
“MOU”. Para discutir e negociar os termos em que a fase III iria decorrer, foi constituído 
outro Grupo de Trabalho de Gestão (MWG/2). Este MWG/2 elaborou o “draft“ de um 
novo “MOU” como base para o trabalho a desenvolver naquela fase. 

A gestão do projecto do contrato para a Fase III será executada por um Gabinete de 
Projecto Internacional (International Project Office - IPO). O IPO será responsável pela 
gestão dos custos, dos prazos de calendarização, dos requisitos de execução, e, dos 
aspectos técnicos e financeiros. Durante a Fase III existirá um Grupo de Direcção do 
Projecto (Project Steering Group - PSG) constituído por representantes de cada uma das 
nações participantes e que aprovará as recomendações do IPO. Para a execução do 
trabalho da Fase III, que consistirá na elaboração de “drafts” dos STANAGS para o 
TACOMS Post-2000, será seleccionada pelo IPO uma “Equipa Contratante” (Contractor 
Team) que deve merecer a provação do PSG. A “Equipa Contratante” será constituída por 
um grupo de indústrias de cada uma das nações participantes, e, que constituirá uma 
entidade industrial legal simples. Isto permitirá repartir o trabalho por cada uma das 
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nações, correspondente à respectiva contribuição financeira para a Fase III dessa mesma 
nação. 

Prevê-se que o “MOU” da fase III tenha a duração de cinco anos a partir da data de 
assinatura, em que também o IPO inicia o seu trabalho. Doze meses depois será colocado a 
concurso o trabalho e adjudicado num prazo máximo de 8 meses. Estima-se que a duração 
do contrato não seja superior a dois anos. Três meses depois do trabalho concluído será 
encerrado o IPO. O relatório da Fase II do PG/6 recomendava para a Fase III a 
calendarização apresentada na Tabela seguinte. 

 

DATA ACÇÃO 

AGO 95 Negociação concluída do “MOU”. 

OUT 95 Assinatura do “MOU” pela CDNA (CNAD). 

Início dos trabalhos do IPO. 

OUT 96 Envio de Pedidos de Propostas para a indústria. 

JUN 97 Adjudicação do contrato. 

JUN 99 Conclusão dos trabalhos do contrato. 

SET 99 Conclusão dos trabalhos do IPO. 

Tabela 6.4 - Estimativa de Calendarização da Fase III do PG/6 

Como até à data (SET97) ainda não foi assinado o respectivo “MOU” para a execução da 
Fase III, conclui-se que, neste momento, esta fase está com um atraso de dois anos. 

Como referimos já anteriormente o Programa REDEX baseou-se no trabalho do PG/6. 
Pode concluir-se agora que o seu planeamento, em princípio, foi derivado da estimativa de 
calendarização da fase III do PG/6. Partindo da premissa anterior conclui-se que o início 
da Fase III do Programa REDEX previsto para JUL99, estará comprometido e com certeza 
terá de ser adiado. 

6.2.3 Conclusões e Recomendações 

As principais conclusões a retirar da análise anterior deste capítulo são as seguintes: 

• Portugal deve participar na Fase III do PG/6 ao nível das suas possibilidades. 

• O Programa REDEX deve acompanhar a evolução do PG/6. 

Como recomendações finais para a evolução do Programa REDEX, colocam-se à 
consideração das entidades competentes as seguintes: 

− Estudar a hipótese de mudança do nome do Programa e integrando-o num Programa 
mais amplo, como módulo de um Sistema C3I para o Exército, à semelhança do que 
tem o Exército Italiano. 
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− Aproveitar a experiência dos militares que nos últimos anos têm estado envolvidos em 
operações militares internacionais e verificar quais as dificuldades e hipóteses de 
soluções já encontradas. 

− Verificar se o Programa REDEX está a responder aos Requisitos Operacionais do 
Sistema Táctico de Comunicações (SITACO) do Exército Ano 2000(121), de FEV97. 

− Elaborar um Plano de Migração e um Plano de Transição do SITACO, de forma 
detalhada, constituindo uma peça fundamental para o planeamento logístico 
respectivo. 

− Privilegiar a experiência que o Exército Português tem com o Exército Italiano, a fim 
de os estudos a elaborar poderem retirar vantagens deste facto. 

 

 

 

 

                                                 
(121) A elaboração do SITACO teve em consideração as contribuições do trabalho do PG/6. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na conclusão desta Dissertação quero deixar o meu testemunho de que a Gestão de 
Projectos da Defesa é um assunto complexo, mas aliciante pelos contornos que contém. 

Apresenta-se-nos este tema como um “desafio”, onde o Gestor de Projectos da Defesa será 
o “árbitro”, que tem de saber viver no seio de duas culturas organizacionais: (1) a da 
Defesa, nomeadamente a da Sociedade Castrense, e (2) a da Sociedade Civil. Neste 
contexto, o GPD deverá ter uma grande capacidade de adaptação e de negociação, a fim 
de conciliar os diferentes interesses particulares, de ambas as partes, sem deixar de 
alcançar os objectivos dos Projectos da Defesa, na perspectiva da instituição que 
representa. 

 

Dos estudos e análises desenvolvidas ao longo deste documento, retiramos as conclusões 
seguintes: 

• Em tempos de mudança acelerada cada tipo de organização é “obrigada” a adaptar a 
sua estrutura organizacional a fim de atingir os objectivos da razão da sua existência, 
tendo em devida consideração a respectiva cultura organizacional e necessitando de 
uma liderança forte. 

• A implementação de processos de inovação nas organizações, além de poder 
necessitar reformulações da própria estrutura, em certas circunstâncias apenas será 
possível com mudanças nas características da respectiva cultura organizacional. 

• A Gestão de Projectos é reconhecida como uma nova área específica da Gestão. 
Existem já algumas organizações em que a sua gestão global é feita na base da Gestão 
por Projectos, no entanto, a maioria adopta ainda a sua gestão tradicional utilizando 
quando necessário a Gestão de Projectos para situações particulares. 

• Sendo a Gestão de Projectos uma actividade multidisciplinar e mesmo multisectorial, 
necessita de uma estrutura organizacional particular para ser exercida com eficiência 
e eficácia. A estrutura matricial é o arranjo que melhor se adapta à sua execução, em 
organizações que adoptam a estrutura funcional para a maior parte das suas 
actividades. 

• Considera-se ter havido nos últimos anos, uma grande dispersão(122) de despesas 
para financiamentos de Projectos de I&D para a Defesa, por parte do MDN, e, com as 
verbas distribuídas pelos três Ramos das FA em conjunto com outras instituições, 
para o financiamento de projectos a nível nacional e internacional. 

• Pressupõe-se que não existe uma coordenação efectiva por parte do MDN, face à 
aprovação de uma multiplicidade de Projectos de I&D a serem executados por cada 

                                                 
(122) A dispersão de despesas refere-se ao financiamento de um número elevado de projectos, tendo alguns 

sido financiados anualmente com verbas consideradas relativamente reduzidas, como se apresentou e 
analisou no capítulo “A I&D e a Defesa Nacional”. 
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um dos Ramos, perdendo-se sinergias e oportunidades de estudar situações mais 
abrangentes. 

• Constatou-se não existir uma metodologia para Gestão de Projectos de I&D da 
Defesa ao nível do MDN, que ajudasse na tomada de decisões de forma uniforme. 
Para os Projectos de I&D cooperativos no âmbito da NATO existe a metodologia 
conhecida por PAPS (The Phase Armaments Programming System), que abrange 
também a fase de produção. 

• Podem existir muitas razões para que um Programa/Projecto não atinja os seus 
objectivos e falhe. Por vezes não é a falta de competência tecnológica que leva a 
falhar um Programa/Projecto, mas sim a falta de uma adequada gestão do respectivo 
Programa/Projecto. 

• O Projecto de um Sistema C3I é específico e carece de um tipo de planeamento 
particular, em especial no contexto actual, de reduções dos orçamentos para a Defesa, 
e, para satisfazer um conjunto de diversas operações militares cada vez mais de 
natureza internacional. 

• Os Projectos de I&D de equipamentos para o mercado da Defesa têm a tendência de 
serem executados de forma cooperativa cada vez mais no âmbito de protocolos de 
acordo entre nações e indústrias internacionais, principalmente ao nível da NATO. 

• Os Projectos de Sistemas Militares cada vez mais se baseiam na utilização de 
tecnologias já desenvolvidas para aplicações civis, utilizando o conceito de “dupla 
utilização”. 

 

Como resultado final do trabalho desenvolvido no âmbito desta Dissertação, somos de 
parecer que seria aconselhável o desenvolvimento de um conjunto de acções, sendo que 
algumas das quais podiam tirar partido das análises e dos estudos aqui apresentados. 

 

Como recomendações deixamos as propostas seguintes: 

• Incluir nos Programas dos Cursos do Ensino Superior matérias específicas sobre 
Avaliação e Gestão de Projectos, nomeadamente nos cursos de engenharia. 

• Aumentar as competências na área da Avaliação e Gestão de Projectos ao pessoal que 
trabalha em Projectos ao nível da Administração Pública em geral, e, em particular 
no âmbito do MDN, designadamente no que diz respeito à gestão de Projectos de 
I&D e outros Projectos com financiamentos e calendarizações plurianuais. 

• Organizar seminários e outras acções de divulgação e de formação sobre a temática 
da Gestão de Projectos em geral, e da Gestão de Projectos da Defesa em particular. 

• Criar Gabinete de Gestão dos Programas/Projectos das Leis de Programação Militar 
no Ministério da Defesa Nacional e testar a “Metodologia para a Apresentação, 
Planeamento e Gestão de Programas/Projectos da Defesa” e a respectiva 
“Organização para a Gestão de Programas/Projectos da Defesa”, apresentadas neste 
trabalho como modelos a estudar e a validar no futuro. 
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• Aproveitar as sinergias da participação de Portugal em projectos internacionais ao 
nível do MDN, nomeadamente ao nível da NATO e da WEAG, e retirar daí os 
ensinamentos possíveis sobre Gestão de Projectos para aplicação aos projectos em 
Portugal. 

• Passar a Gestão de todos os Projectos de I&D da Defesa para o MDN, em princípio, 
na dependência do Director Nacional de Armamento, através de Gabinetes de 
Gestão de Programas/Projectos criados e mantidos enquanto necessários. 

• Utilizar o know-how dos Centros de I&D nacionais em conjugação de esforços com a 
indústria nacional, e, sempre que considerado vantajoso apoiar a sua participação em 
Projectos de I&D cooperativos internacionais, para o desenvolvimento de produtos 
para a Defesa. 

• Criar Centros de I&D em cada um dos Estabelecimentos Militares de Ensino Superior 
(EMES) (Academia Militar, Escola Naval e Academia da Força Aérea), especializados 
nas diversas áreas das Ciências Militares específicas dos três Ramos das FA. 
Privilegiar estes Centros de I&D para servirem de interlocutores do MDN, no 
acompanhamento de Projectos de I&D a desenvolver por instituições civis, quando a 
componente do conhecimento das técnicas e tácticas da doutrina militar for 
considerada um factor crítico de sucesso desses projectos. 
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9. ANEXO A - DOMÍNIOS CIENTÍFICOS E OBJECTIVOS SÓCIO-
ECONÓMICOS DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

 

DOMÍNIOS CIENTÍFICOS 

DAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 
(De acordo com a JNICT, 1991) 

 

 

01 CIÊNCIAS EXACTAS 
11 Matemática 

111 Lógica 

112 Álgebra 

113 Análise e Analítica Funcional 

114 Análise Numérica 

115 Estatística 

116 Geometria 

117 Informática Matemática 

118 Investigação Operacional 

121 Probabilidades 

122 Teoria dos Números 

123 Topologia 

129 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

15 Física 
151 Astrofísica e Astronomia 

152 Acústica 

153 Electromagnetismo 

154 Física Atómica 

155 Física Nuclear 

156 Física da Energia 

157 Física dos Meios Contínuos 

158 Física da Matéria Condensada 

159 Física dos Plasmas 

161 Física Molecular 

162 Física Teórica e Física Matemática 

163 Mecânica 

164 Metrologia Física e Instrumentação 

165 Óptica e Optoelectrónica 

166 Termodinâmica e Física Estatística 

167 Física das Partículas 

169 Outro domínio/disciplinas (a especificar) 

18 Química 
181 Bioquímica 

182 Química Analítica 

183 Química Física 

184 Química Inorgânica 

185 Química Orgânica 

186 Radioquímica e Química das Radiações 

187 Termodinâmica 

188 Química Física 

189 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

02 CIÊNCIAS NATURAIS 
21 Ciências Biológicas 

211 Antropologia Física 

212 Biofísica 

213 Biologia e Fisiologia Animal (Zoologia) 

214 Biologia e Fisiologia Humanas 

215 Biologia Molecular e Celular 

216 Biologia e Fisiologia Vegetal (Botânica) 

217 Biomatemática e Biometria 

218 Bioquímica 

219 Taxonomia 

220 Oceanografia Biológica e Ecologia Marinhas 

221 Entomologia 

222 Genética 

223 Imunologia 

224 Microbiologia 

225 Paleontologia 

226 Radiobiologia 

227 Virologia 

229 Outro domínio/disciplinas (a especificar) 
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24 Ciências da Terra, do Ambiente e do 
Espaço Exterior 

241 Ciências da Atmosfera 

242 Ciências do Espaço 

243 Geodesia 

244 Geofísica 

245 Geografia Física 

246 Geologia e Mineralogia 

247 Geoquímica 

248 Hidrologia 

249 Geologia Marinha 

251 Meteorologia e Climatologia 

252 Oceanografia Física 

253 Pedagogia 

254 Patrologia 

256 Gestão dos Recursos Naturais 

259 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

03 CIÊNCIAS DE ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA 

30 Engenharia de Minas 
301 Avaliação de Reservas Minerais, Geologia da 

Engenharia e Geologia Económica 

302 Prospecção de Minérios, Carvões e Petróleos, 
Sondagens 

303 Exploração do Petróleo 

304 Transportes Mineiros, Manuseamento de Polpas 
Minerais e Minérios a Granel 

305 Ventilação e Climatização Mineiras 

306 Máquinas Mineiras, Sistemas de Automação de 
Operações Mineiras 

307 Sistemas de Homogeneização no Desmonte e em 
Pilhas 

308 Cominuicação/Individualização 

311 Mineralogia, Modelos e Sistemas de Automação de 
Processos Mineralúrgicos  

312 Filtragem e Aglomeração de Concentrados Mineiros 

313 Análise Económica de Operações Mineiras 

314  Estudo do Mercado de Minérios e Carvões 

315 Controlo das Grandes Escavações, Entulheiras e 
Efluentes Mineiros 

319 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

32 Engenharia Metalúrgica 

 Metalurgia Extractiva 
321 Alumínio 

322 Chumbo e Zinco 

323 Cobre 

324 Estanho 

325 Ferro e Aço 

326 Metais Preciosos 

327 Nióbio, Tântalo e Tungsténio 

329 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

 Processos Metalúrgicos 
331 Corrosão e Protecção 

332 Economia dos Processos Metalúrgicos e Reciclagem 

333 Fundição (geral) 

334 Novas Tecnologias Metalúrgicas 

335 Pulverometalurgia 

336 Tratamentos Térmicos e de Superfície 

339 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

34  Engenharia e Tecnologia Químicas 
341 Análise Económica dos Processos Químicos 

342 Análise de Optimização do Processos Industrial 

343 Cinética Química Aplicada e Catálise 

344 Fenómenos de Transferência 

345 Processos Electroquímicos 

346 Processos Químicos 

347 Processos de Separação 

348 Projectos de Equipamentos 

349 Projecto de Instalação 

351 Projecto de Reactores Químicos 

352 Tecnologia da Combustão 

353 Tecnologia da Corrosão 

354 Tecnologia das Reacções Nucleares 

355 Tecnologia das Reacções de Polimerização 

357 Planeamento de Indústrias Químicas 

359 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

36 Engenharia e Tecnologia Mecânicas (e de 
Materiais) 

 Engenharia e Tecnologia Mecânicas 
361 Concepção de Máquinas 

362 Estabilidade das Construções 

363 Máquinas Motrizes 

364 Mecânica dos Fluidos 

365 Resistência e Comportamento dos Materiais 

366 Tecnologia da Construção Mecânica 

367 Tecnologia Industrial 

368 Termodinâmica Aplicada 

369 Outro domínio/disciplina (a especificar) 
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 Engenharia e Tecnologia dos Materiais 
371 Produtos Metálicos 

372 Polímeros 

373 Materiais Cerâmicos e Vítreos 

374 Materiais Compósitos 

375 Biomateriais 

379 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

38 Engenharia Civil 
381 Aeródromos, Caminhos de Ferio e Estradas 

382 Barragens, Canais, Portos e Rios 

383 Conforto da Habitação 

384 Elementos e Processos Construtivos 

385 Equipamentos de Construção 

386 Estruturas 

387 Estruturas Especiais 

388 Geotecnia e Fundações 

391 Gestão da Construção 

392 Hidráulica Aplicada e Sanitária 

393 Hidráulica Geral 

394 Materiais de Construção 

395 Mecânica Aplicada e Resistência de Materiais 

396 Modelos e Sistemas Urbanos 

399 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

40 Engenharia Electrotécnica 
401 Aparelhagem de Corte e Protecção 

402 Electrotecnia 

403 Electrotecnia Teórica 

404 Força Motriz 

405 Galvanoplastia e Galvanostegia 

406 Geradores Eléctricos 

407 Luminotecnia 

408 Máquinas Eléctricas Especiais 

411 Motores Eléctricos 

412 Produção de Energia Eléctrica 

413 Redes Eléctricas 

414 Sinalização e Comando 

415 Tecnologia dos Materiais Eléctricos 

416 Tracção Eléctrica 

417 Transformadores 

418 Transporte e Distribuição da Energia Eléctrica 

419 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

42 Engenharia e Tecnologia Electrónicas, 
Automação e Controlo (e Tecnologias da 
Informação) 

421 Automação 

422 Componentes Semicondutores 

423 Computadores (Hardware) 

424 Electrónica de Potência 

425 Engenharia do Controlo 

426 Engenharia de Reabilitação 

427 Fiabilidade e Manutenção de Equipamento 
Electrónico 

428 Instrumentação Científica, de Laboratório, Médica e 
de Teste 

429 Sistemas e Centrais Digitais 

430 Engenharia Informática 

431 Metrologia e Aferição de Instrumentos 

432 Microprocessadores e Micro-computadores 

433 Processamento de Sinal 

434 Redes de Computadores 

435 Robótica 

436 Servosistemas 

437 Telesinalização e Telecontrolo 

438 Microelectrónica 

439 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

44 Telecomunicações 
441 Comunicações por Satélite 

442 Ligações por Cabos de Grande Largura de Sonda 
(incluindo Microondas e Processos Ópticos) 

443 Ligações por Microondas 

444 Radar 

445 Rediocomunicações 

446 Telefone 

447 Telemedida 

448 T.S.F. e Televisão 

449 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

45 Engenharia Naval 
451 Arquitectura Naval 

452 Propulsão e Sistemas do Navio 

453 Tecnologia de Estaleiros Navais 

449 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

46 Ciências de Engenharia Diversas                 
(e Biotecnologias) 

 Engenharia Diversas 
461 Engenharia, Metrologia e Segurança Industriais 
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462 Engenharia Geográfica 

463 Engenharia Nuclear 

464 Engenharia Sanitária 

465 Engenharia de Sistemas 

466 Engenharia Aeronáutica 

467 Engenharia Automóvel 

468 Engenharia do Material Ferroviário 

469 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

 Biotecnologias 
471 Biotecnologia Básica 

472 Engenharia Bioquímica 

473 Biotecnologia Vegetal 

474 Biotecnologia Animal 

479 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

48 Outras Tecnologias 
481 Tecnologia Alimentar 

482 Tecnologia do Carvão e do Petróleo 

483 Tecnologia das Energias Não Convencionais 

484 Tecnologia Têxtil 

485 Tecnologia das Matérias Lenhosas 

486 Tecnologia Marinha 

487 Tecnologia Pesqueira 

488 Tecnologia dos Produtos Marinhos 

489 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

49 Disciplinas Auxiliares da Engenharia e 
Tecnologia 

491 Disciplinas Gráficas 

492 Geodesia Aplicada 

493 Topografia 

499 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

05 CIÊNCIAS DA SAÚDE 
51 Ciências Básicas 

511 Anatomia 

512 Embriologia 

513 Fisiologia 

514 Histologia 

515 Imunologia 

516 Microbiologia e Virologia 

517 Psicologia 

518 Bioquímica 

519 Genética 

520 Hematologia 

521 Parasitologia 

522 Biologia Molecular 

523 Ciências Neurológicas 

529 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

53 Ciências Clínicas 
531 Cirurgia 

532 Especialidades Cirúrgicas 

533 Especialidades Médicas 

534 Medicina Interna 

535 Patologia Clínica 

536 Psicologia Clínica e Psiquiatria 

549 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

55 Ciências Clínicas Complementares 
551 Anatomia Patológica 

552 Electromedicina 

553 Medicina Física e de Reabilitação 

554 Medicina Laboratorial 

555 Medicina Nuclear e Radioterapia 

556 Radiologia 

569 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

57 Ciências Sócio-Médicas 
571 Epidemiologia 

572 Medicina Escolar 

573 Medicina Forense 

574 Medicina Ocupacional 

575 Medicina Preventiva 

576 Nutrição 

577 Saúde Pública 

578 Sociologia Médica 

589 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

59 Ciências Farmacológicas 
591 Farmacodinâmica 

592 Farmacologia 

593 Toxicologia 

599 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

06 CIÊNCIAS DA AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, PECUÁRIA, 
CAÇA E PESCAS 

61 Ciências Agrárias 
611 Agricultura Geral, Culturas Arvenses, Prados e 

Pastagens 

612 Ciências Florestais 

613 Economia Agrária 

614 Engenharia Rural 
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615 Fitopatologia 

616 Horticultura, Arboricultura e Viticultura 

617 Química Agrícola e Indústrias Agrícolas 

618 Produção Agrícola 

619 Ecologia Agrícola 

621 Genética e Melhoramento de Plantas 

623 Nutrição e Fertilidade de Solos 

629 Outro domínio/disciplinas (a especificar) 

64 Ciências Veterinárias 

 (Especificar: Bovinos, Caprinos, Equídeos, 
Ovinos, Porcinos, Avícolas, Outros) 

641 Anatomia Descritiva e Comparada 

642 Cirurgia Animal 

643 Epidemiologia Animal 

644 Farmacologia Veterinária 

645 Fisiologia Geral 

646 Genética Aplicada 

647 Histopatologia Veterinária 

648 Imunologia Veterinária 

651 Medicina Interna Veterinária 

652 Microbiologia, Parasitologia e Virologia Veterinárias 

653 Nutrição Animal 

654 Patologia Veterinária 

655 Produção Animal 

656 Tecnologia dos Produtos de Origem Animal 

657 Toxicologia Veterinária 

669 Outro domínio/Disciplina (a especificar) 

67 Ciências de Recursos Vivos e 
Conservação da Natureza                           
(e Ciências do Ambiente) 

671 Investigação Pesqueira e em Aquacultura (mar e 
águas doces) 

672 Caça 

673 Conservação da Natureza e Maneio 

674 Conservação e Protecção de Recursos Vivos 
Aquáticos (mar e águas doces) 

675 Controlo de Poluição e Protecção do Meio Aquático 
(mar e águas doces) 

676 Dinâmica de Populações Animais e Vegetais 

677 Hábitos Alimentares das Espécies Animais 

678 Influência do Habitat 

682 Propagação e Maneio de Espécies 

684 Ecologia Ambiental 

685 Ictiopatologia 

686 Ecologia Animal 

687 Controlo de Poluição do Ar 

688 Resíduos 

689 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

07 CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANAS 

71 Antropologia 
711 Antropologia Social e Cultural 

714 Etnografia e Etnologia 

715 Tradições Populares 

716 Antropologia Física e Antropobiologia 

717 Antropologia Filosófica 

719 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

72 Arquitectura 
721 Projecto Arquitectónico 

722 Arquitectura Urbana 

723 Urbanologia 

724 Modelos e Sistemas Urbanos 

725 Planeamento Físico/Ordenamento do Território 

726 Urbanismo 

727 Arquitectura Paisagística 

728 Arquitectura de Interiores 

729 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

73 Ciências Jurídicas 
731 Ciências Jurídicas Gerais 

732 Direito Administrativo 

733 Direito Comunitário e Internacional 

734 Direito Constitucional 

735 Direito Financeiro e Fiscal 

736 Direito do Trabalho 

737 Direito Comercial 

738 Direito Económico 

739 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

74 Ciências Linguísticas e Literárias 
741 Análise e Teoria Literárias 

742 História Literária 

743 Literatura Comparada 

744 Linguística Geral 

745 Linguística Histórica 

746 Linguística do Texto 

747 Sociolinguística 

748 Filologia 

749 Outro domínio/disciplina (a especificar) 
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75 Ciências Políticas 
751 Administração Pública 

752 Ideologias Políticas 

753 Instituições Políticas 

754 Opinião Pública 

755 Política Internacional 

756 Políticas Sectoriais 

757 Sociologia Política 

758 Teoria e Sistemas Políticos 

769 Outro Domínio/disciplina (a especificar) 

77 Demografia 
771 Análise Demográfica 

775 Estatística Demográfica 

776 Política Demográfica 

777 Demografia Histórica 

778 Teorias Demográficas 

779 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

78 Economia 
781 Comércio Externo e Acordos Comerciais 

782 Econometria e Estatística 

783 Economia Agrária 

784 Economia Industrial 

785 Economia Internacional 

786 Economia Portuguesa e Contas Nacionais 

787 Economia Regional 

788 Empresas e Serviços Públicos 

789 Economia do Trabalho 

791 Finanças Públicas, Moeda e Crédito 

792 Planeamento Regional 

793 Política Económica e Social 

794 Produção Estatística 

795 Relações Económicas e Monetárias Internacionais 

796 Teoria Económica e do Desenvolvimento 

797 Teoria e Técnicas de Planeamento 

798 Elaboração e Avaliação de Projectos 

799 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

81 Geografia 
811 Geografia Económica 

812 Geografia Física Geral 

813 Geografia Humana Geral 

814 Geografia Regional 

815 Geografia Cultural e Histórica 

816 Geografia Política 

817 Geografia Social 

818 Geografia Urbana 

819 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

82 Organização e Gestão de Empresas 
821 Direcção Global 

822 Gestão Comercial 

823 Gestão de Empresas Públicas 

824 Gestão Financeira 

825 Gestão de Recursos Humanos 

826 Informática de Gestão 

827 Optimização da Produção 

828 Organização da Produção 

831 Organização do Trabalho 

839 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

84 Pedagogia 
841 Formação de Educadores 

842 Formação Profissional 

843 Métodos de Ensino 

844 Organização do Ensino 

845 Orientação Escolar e Profissional 

846 Pedagogia Experimental 

847 Pedagogia Geral 

859 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

86 Psicologia 
861 Psicologia Aplicada 

862 Psicologia Experimental 

863 Psicologia Geral 

864 Psicologia Industrial e do Trabalho 

865 Psicopedagogia 

866 Psicossociologia 

868 Psicologia Diferencial 

871 Psicologia Clínica 

872 Ergonomia 

879 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

88 Sociologia 
881 Sociologia do Desenvolvimento 

882 Sociologia Geral 

884 Sociologia Industrial 

885 Sociologia das Organizações 

886 Sociologia Política 

887 Sociologia Rural e Urbana 

888 Sociologia do Trabalho 

891 Sociologia da Educação 
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892 Sociologia do Direito 

893 Sociologia da Comunicação Social 

894 Sociologia da Arte 

895 Sociologia da Cultura 

896 Sociologia do Desporto e da Educação Física 

897 Metodologia da Sociologia 

898 Demografia 

899 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

91 Filosofia 
911 Antropologia Filosófica 

912 Ética/Axiologia 

913 Filosofia da(s) Ciência(s)/Epistemologia 

914 Filosofia do Conhecimento 

915 Filosofia Geral 

916 Filosofia Social e Política 

917 Sistemas Filosóficos 

918 Estética 

919 Filosofia da Religião/Teologia 

921 Metafísica/Ontologia 

922 Lógica 

923 Fenomenologia 

924 Filosofia da Natureza (inclui Filosofia da Vida, 
Filosofia da Matéria e Filosofia do Espaço-Tempo) 

925 Filosofia do Sentido/Hermenêutica/Filosofia da 
Linguagem 

929 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

93 História 
931 História das Grandes Civilizações Antigas 

932 História Geral e Universal 

933 História de Portugal 

934 História Económica e Social 

935 História Institucional e Política 

936 História Cultural e das Mentalidades 

937 História das Ideias 

938 História da(s) Ciência(s) 

949 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

95 Ciências Auxiliares da História 
951 Arqueologia 

952 Epigrafia e Numismática 

953 Museologia 

954 Paleografia e Edótica 

955 História e Crítica das Artes 

956 História da Música 

969 Outro domínio/disciplina (a especificar) 

97 Ciências Sociais e Humanas Diversas 
971 Comunicação Social 

972 Filmologia 

973 Musicologia 

974 Educação Física 

975 Serviço Social 

991 Ciências da Informação e Documentação (inclui 
Serviço de Patentes) 

999 Outras (a especificar) 
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OBJECTIVOS SÓCIO-ECONÓMICOS 

DAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 
(De acordo com a JNICT, 1991) 

 

 
 PROMOÇÃO GERAL DOS CONHECIMENTOS 
  

11 Estudos de Carácter geral, sem objectivo sócio-económico discriminável, realizados em articulação com actividades de 
ensino superior 

12 Estudos de carácter geral, sem objectivo sócio-económico discriminável, não articulados com actividades de ensino superior 

  

 EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DO MEIO NATURAL E PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
  

21 Estudos de carácter geral (propriedades físicas da terra, etc.) 

22 Subsolo (inclui as prospecções mineira e petrolífera; exclui estudos sobre produtos das indústrias extractivas - Ver § § 46 e 
54) 

23 Solo e espécies terrestres (exclui fins agrícolas - Ver § § 31 e 32) 

24 Mares e Oceanos (exclui os estudos sobre pescas - Ver § 36) 

25 Atmosfera (estudos meteorológicos, climatológicos, etc.) 

26 Preservação do meio natural 

27 Poluição do solo, do subsolo, da água. do ar e sonora 

28 Tecnologias ambientais 

29 Outros estudos 

  

 PROMOÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DA TECNOLOGIA NA AGRICULTURA, NA 
SILVICULTURA E NAS PESCAS 

  

31 Estudos de carácter geral (de bioclimatologia, do solo, utilização de adubos, etc.) 

32 Produtos pecuários e caça (inclui os estudos de medicina veterinária; exclui a transformação - Ver § 42) 

33 Produtos agrícolas (exclui a transformação - Ver § § 34 e 42) 

34 Vinhos 

35 Produtos florestais (exclui a transformação - Ver § § 44 e 45) 

36 Produtos da pesca e da piscicultura (exclui a transformação - Ver § 42) 

37 Mecanização agrícola (estudos relativos a aplicação) 

39  Outros estudos 

  

 PROMOÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DAS TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS 
  

41 Estudos de carácter geral (inclui estudos de metrologia, de prospectiva tecnológica, etc.) 

42 Produtos das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco (exclui os vinhos - § 34) 

43 Produtos das indústrias têxteis, do vestuário e do couro 
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44 Produtos das indústrias da madeira e da cortiça (inclui mobiliário; exclui o papel - Ver § 45) 

45 Produtos das indústrias do papel, artes gráficas e edição de publicações 

46 Produtos das indústrias químicas (inclui os produtos das indústrias farmacêutica, da borracha, das matérias plásticas e dos 
derivados do petróleo e do carvão) 

47 Produtos minerais não metálicos (inclui cerâmica, pedra e vidro; exclui os produtos derivados do petróleo e do carvão - Ver § 
46) 

48 Produtos das indústrias metalúrgicas de base 

49 Produtos metálicos (exclui máquinas, equipamento e material de transporte - Ver § § 50 e 52) 

50 Máquinas não eléctricas (exclui computadores - Ver § 56) 

51 Máquinas, aparelhos, utensílios e outro material eléctrico (inclui componentes e equipamentos electrónicos; exclui 
equipamento de telecomunicações - Ver § 56) 

52 Material de transporte (inclui construção naval) 

53 Instrumentos profissionais e científicos, aparelhos de medição e de verificação e instrumentos de óptica (inclui material 
médico-cirúrgico) 

54 Produtos das indústrias transformadoras diversas (inclui produtos das indústrias extractivas, excepto os derivados do 
petróleo e do carvão) 

55 Produção energética (inclui poupança de energia) 

56 Informática e telecomunicações 

59 Outros estudos 

  

 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
  

61 Estudos de carácter geral 

62 Planeamento rural e urbano 

63 Planeamento e construção de edifícios rurais e urbanos (exclui os estudos sobre materiais de construção - Ver § § 41 a 59) 

64 Engenharia civil (inclui estudos para a implantação material do equipamento social) 

65 Concepção e organização de sistemas de transporte (exclui os estudos relativos a implantação material - Ver § 64) 

66 Concepção e organização de sistemas de telecomunicações (exclui os estudos relativos a implantação material - Ver § 64) 

67 Abastecimento de água (captação, purificação e distribuição) 

68 Armazenagem, transporte e distribuição dos produtos das indústrias de electricidade, gás e vapor 

69 Outros estudos 

  

 SAÚDE HUMANA 
  

71 Estudos de carácter geral (de política sanitária, etc.) 

72 Medicina 

73 Higiene alimentar e nutrição 

74 Farmacologia 

75 Prevenção de doenças profissionais 

79 Outros estudos 
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 DEFESA 
Fins exclusivamente militares 

  

81 Engenharia de sistemas 

82 Tecnologia de informação 

83 Computação, automação e robótica 

84 Electrónica e microelectrónica 

85 Aplicação da luz 

86 Novos materiais 

87 Materiais energéticos 

88 Utilização do espaço 

89 Outros estudos 

  

 ORGANIZAÇÃO E PROGRESSO ECONÓMICO E SOCIAL 
  

91 Estudos de carácter geral (de política social, sobre o emprego, elaboração de estatísticas, etc.) 

92 Educação, formação, conversão e readaptação 

93 Organização e gestão de empresas 

94 Administração pública 

95 Planeamento económico e social (construção de modelos, etc.) 

96 Conhecimentos das sociedades humanas 

97 Segurança social 

98 Actividades culturais e recreativas 

99 Outros estudos 
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10. ANEXO B - ORGANISMOS DA UNIÃO DA EUROPA OCIDENTAL 
(UEO) LIGADOS A PROJECTOS DE I&D DA DEFESA 

10.1 UNIÃO DA EUROPA OCIDENTAL (UEO) (WESTERN EUROPEAN UNION - WEU) 

A União da Europa Ocidental (UEO) (Western European Union - WEU) nasceu em 1954, 
como resultado do acordo de Paris que modifica o Tratado de Bruxelas, de 1948. Foi 
reactivada em 1984, com vista a providenciar uma rede Europeia de consulta em matérias 
de segurança e de defesa. O papel de UEO foi redefinido na Declaração Conjunta de 
Maastrich, em 10 de Dezembro de 1991, anexada ao Tratado da União Europeia, 
pretendendo-se que seja a componente de defesa da União Europeia, de forma a reforçar o 
pilar Europeu da Aliança Atlântica, tendo como principais funções: 

• a condução de operações militares no âmbito de tarefas de ajudas humanitárias e de 
resgates, tarefas de «peacekeeping» e tarefas de combate resultantes de crises, 
incluindo «peacemaking»; 

• a formulação de uma política comum de defesa Europeia; 

• contribuir para a defesa comum de acordo com o Art. 5º do Tratado de Washington e 
o Art. V do Tratado de Bruxelas modificado; 

• elaborar e implementar, de acordo com a Política Externa e de Segurança Comum 
(PESC), decisões da União Europeia que tenham implicações na Defesa. 

Portugal juntamente com a Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, 
Holanda, Espanha e Reino Unido, são membros fundadores enquanto que a Islândia, 
Noruega e Turquia são membros associados, sendo observadores a Áustria, Dinamarca, 
Finlândia, Irlanda e Suécia, existindo ainda 9 países do Leste Europeu como parceiros 
associados (Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Latvia, Lituânia, Polónia, 
Roménia e República Eslováquia. A situação resultante é confusa e tem dificultado a UEO 
afirmar-se como pilar militar da UE, isto porque inclui alguns países membros da NATO, 
outros membros da UE e outros que não estão em nenhuma destas organizações 
internacionais. 

A UEO apresenta a organização da figura seguinte. 
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Célula de Planeamento

Grupo de
Trabalho

Politico-Militar

Grupo
Mediterrânico

Grupo de
Trabalho
Especial

Grupo de
Reps

de Defesa

Open
Skies

Group

Grupo de
Verificação

Grupo do
Espaço

Conselho de Ministros

Conselho Permanente

Grupo de Trabalho do Conselho

Instituto para Estudos de Segurança

Centro de Satélites

Secretariado-Geral:
-  Secretário Geral/Delegado
    do Secretário Geral
-  Secretariado do Conselho
-  Divisão de Políticas
-  Informação e Relações Públicas
-  Departamento de Traduções
-  Divisão de Administração

 

Figura 10.1 - Organização da União da Europa Ocidental (UEO) 

10.2 GRUPO DE ARMAMENTO DA EUROPA OCIDENTAL (GAEO) / WESTERN EUROPEAN 
ARMAMENTS GROUP (WEAG) 

Em 1976 os Ministros da Defesa das países Europeus da NATO (excepto a Islândia) 
estabeleceram, entre os 13 países, um fórum para cooperação europeia no domínio dos 
equipamentos de defesa, o Independent European Programme Group (IEPG). Quando da 
assinatura do Tratado de Maastrich, em Dezembro de 1991, os Estados Membros da UEO, 
declararam pretender estudar-se a possibilidade de aumentar a cooperação em matéria de 
armamentos, com o objectivo de se criar uma Agência Europeia de Armamentos(123). Na 
reunião de Bonne, em Dezembro de 1992, os Ministros da Defesa dos 13 países do IEPG, 
decidiram transferir as funções do IEPG para a UEO (WEU). 

Na reunião do Conselho de Ministros da UEO, de Roma, em Maio de 1993, os Ministros da 
Defesa do IEPG, reafirmaram os seis princípios chave em que se basearia a transferência 
do IEPG e a cooperação em matéria de armamentos, a saber: 

1. Todos os países membros do IEPG, teriam o direito de participar inteiramente e 
com os mesmos direitos e responsabilidades, em qualquer fórum de cooperação de 
armamentos. 

2. Haveria apenas um único fórum Europeu de cooperação em armamento, não se 
admitindo duplicações neste campo. 

3. O IEPG continuaria a funcionar até que outro fórum estivesse operacional para o 
substituir. 

                                                 
(123) European Armaments Agency. 
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4. Todos os fóruns de cooperação em armamento existentes passariam para o ponto 
de partida, respeitando as políticas do IEPG e mantendo as ligações existentes com 
a NATO. 

5. As actividades de cooperação em armamento na Europa seriam geridas pelos 
Directores Nacionais de Armamento dos países membros do IEPG, sob a 
responsabilidade dos Ministros da Defesa dos Governos respectivos. 

6. A estrutura básica existente do IEPG seria inicialmente incorporada no seu seio de 
qualquer futura estrutura de cooperação de armamento e seria mantida a ligação 
existente entre o IEPG e o European Defence Industries Group (EDIG). 

Desde Maio de 1993 que, então, a cooperação em armamento da UEO (WEU), passou a ser 
conhecida como Grupo de Armamento da Europa Ocidental (GAEO) (Western European 
Armaments Group - WEAG) em que participam além de Portugal, também a Bélgica, 
Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Espanha, 
Turquia e Reino Unido, tendo como objectivos: 

• Maior eficiência de utilização de recursos através do aumento de uma harmonização 
dos requisitos. 

• Abertura dos mercados nacionais de defesa a fim de se atingir uma maior 
competitividade. 

• Fortalecer a base industrial e tecnológica Europeia no âmbito da defesa. 

• Cooperação em projectos de investigação e desenvolvimento (I&D). 

A necessidade de progredir a fim de se atingirem estes objectivos ficou prejudicada nos 
últimos anos pelas reduções dos orçamentos de defesa e o aumento do ritmo da mudança 
tecnológica. 

As indústrias responderam com reduções, restruturações e racionalizações através de 
associações de empresas ou saindo dos mercados em crise. Os Governos tomam uma 
posição de que podem assegurar os requisitos de defesa a longo prazo através da 
tecnologia disponível e ao nível das suas necessidades. Estão a trabalhar em conjunto para 
intensificar a cooperação no contexto de desenvolver a identidade da defesa Europeia. 

Os objectivos, referidos anteriormente, são prosseguidos por grupos de trabalho de 
especialistas dos países membros, organizados da forma que mostra a figura seguinte. 
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EDIG
Grupo de Indústrias
Europeias de Defesa

(European Defence Industries Group)

GAEO/WEAG
Ministros da Defesa

PAINEL  III
Harmonização de Procedimentos

do Mercado Europeu
de Equipamentos de Defesa

Grupo de Estudos Ad Hoc
sobre a Agência

Europeia de Armamentos

GAEO/WEAG
Directores Nacionais

de Armamento

Grupo de Staff Secretariado
de Armamentos

Gabinete de Consulta
de Oportunidades para
Projectos Cooperativos
(Cooperative Opportunity

Consultation Office)
(COCO)

PAINEL  I
Harmonização dos Requisitos
dos Programas Cooperativos

PAINEL  II
Programas Cooperativos de
Investigação e Tecnologia

Órgãos Permanentes do GAEO/WEAG
CÉLULA

DE
INVESTIGAÇÃO

 

Figura 10.2 - Organização do Grupo de Armamento da Europa Ocidental (GAEO) / 
Western European Armaments Group (WEAG) 

10.2.1 “Grupo de Staff” 

“Grupo de Staff” é constituído pelos Representantes Permanentes, em Bruxelas, dos 
Directores Nacionais de Armamento(124) (DNA) dos 13 países membros do 
GAEO/WEAG. É a estrutura permanente que assegura a continuidade da acção dos 
encontros entre os DNA. 

Debaixo da responsabilidade dos DNA, o “Grupo de Staff” tem responsabilidades gerais 
sobre todas as questões associadas a actividades de cooperação de armamentos 
conduzidas dentro do GAEO/WEAG. A sua principal tarefa é preparar as reuniões dos 
DNA e dos respectivos Ministros da Defesa. Prepara ainda o orçamento anual do 
GAEO/WEAG, composto pelas contribuições dos respectivos Estados Membros. É 
também responsável por manter informado o Conselho Permanente sobre as actividades 
do GAEO/WEAG. Mantém relações de trabalho com os outros órgãos do GAEO/WEAG 
e, quando necessário, com outros grupos da UEO/WEU (EUROLONGTERM, etc.) e de 
outras organizações (NATO, UE, etc.), com o objectivo particular de promover uma 
consistência alargada relativo às questões dos armamentos da UEO/WEU. 

Cada um dos 13 países membros do GAEO/WEAG está representado no “Grupo de 
Staff”. O Chefe deste órgão é ocupado pelo país que tem a chefia do GAEO/WEAG, sendo 
rotativo de dois em dois anos. 

                                                 
(124) National Armaments Directors (NAD). 
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As decisões são tomadas por consenso. Este grupo tem reuniões regulares a pedido do 
chefe ou de um dos seus membros. É apoiado pelo “Secretariado de Armamentos”. 

O “Grupo de Staff” elabora estudos que complementam o trabalho dos órgãos 
especializados do GAEO/WEAG, para apoio à tomada de decisões pelos DNA e Ministros 
da Defesa e prestar informações ao Conselho Permanente da UEO/WEU. Para elaborar 
estes estudos, algumas vezes têm de ser consultados especialistas externos do 
GAEO/WEAG, nomeadamente da indústria e das universidades. 

10.2.2 PAINEL I - Harmonização dos Requisitos dos Programas Cooperativos 

A organização do PAINEL I é a da figura seguinte. 

 

Gabinete de Consulta
de Oportunidades para
Projectos Cooperativos
(Cooperative Opportunity

Consultation Office)
(COCO)

Grupo de Estudos
do PAINEL  I

(Painel I Study Group)
(PISG)

GRUPOS DE PROJECTO
(PROJECT GROUPS)

SUBGRUPOS
(SUBGROUPS)

PAINEL  I
Harmonização dos Requisitos
dos Programas Cooperativos

 

Figura 10.3 - Organização do PAINEL I do GAEO/WEAG 

O objectivo deste Painel I é promover o custo-efectivo dos programas cooperativos de 
equipamentos que cumpram os requisitos operacionais das nações do GAEO/WEAG. O 
Painel I compara as actualizações (substituições) das programações dos armamentos das 
nações do GAEO/WEAG, que são apresentadas num documento anual. Quando a 
cooperação é considerada possível, alguns subgrupos constituídos por elementos das 
respectivas nações, colaboram na elaboração de Estudos de Viabilidade e Requisitos do 
Staff Europeu, de modo a conduzir o desenvolvimento e produção entre as nações 
colaborantes. Para conduzir as fases de desenvolvimento e de produção é constituído um 
“grupo de projecto”. 

Actualmente o Painel I tem sob os seus auspícios 8 projectos, em que Portugal participa 
apenas em dois: o Future Large Aircraft (FLA) e o MISTRAL. Os outros seis em que Portugal 
não participa são: o Aimed Control Effect Anti-Tank Mine (ACEATM/MACPED), o Light 
Attack Helicopter, o Target Aquisition Fire Control (BREVEL), o STINGER, o M483/M864 155 
Artillery Ammo Dual Production e o Third Generation Anti-Tank Weapons (TRIGAT/AC3G). 

O Painel I constituiu, a partir de 1 de Janeiro de 1996, 11 subgrupos para estudar outros 
potenciais projectos cooperativos: Aproach and Precision Landing Systems (APL), Personal 
Defence Weapon (PDW), Automatic Grenade Launcher (Information exchange only) (AGL), Hand 
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Grenades (Information exchange only) (HGR), New Logistic Vehicles (NLV), Short Range Anti-
Tank Weapons (SAT), Stand-Off Air to Ground Weapons (SAG), Future Short Range Air-To-Air 
Missile (FAM), Oversnow Vehicles (OSV), Mine Clearance Equipment (MCE) e Armoured Recce 
Vehicles (ARV). 

No âmbito do Painel I foi recentemente criado um Gabinete de Consulta para 
Oportunidades de Cooperação (Cooperative Opportunity Consultation Office - COCO), a fim 
de fornecer informações às nações, quanto a possíveis parceiros para colaborarem em 
projectos cooperativos específicos. 

O Painel I tem ainda ligações com as organizações seguintes: 

• EUROLONGTERM: Que estuda as necessidades de equipamentos militares num 
horizonte de 10 anos; 

• FINABEL: Que se dedica aos novos conceitos de equipamentos para as Forças 
Terrestres; 

• NATO/CNAD: Para se evitarem duplicações de esforços em programas cooperativos 
no quadro da NATO e nos seus respectivos programas. 

10.2.3 PAINEL II - Programas Cooperativos de Investigação e Tecnologia 

A organização do PAINEL II é a da figura seguinte. 

Comité de Gestão de
Investigação e Tecnologias

Célula de Investigação
do GAEO (WEAG)

Projectos de
Tecnologias Comuns
e Projectos Conjuntos

Projectos de
Investigação e Tecnologia

(Research and Technology Projects)

(RTP)

Áreas de Tecnologias
para Cooperação entre

Instituições Governamentais
(THALES MOU)

Áreas de Tecnologias
Comuns Europeias para
Cooperação Industrial

(EUCLID PMOU)

Sub-Grupos
para oportunidades

de Testes

PAINEL  II
Programas Cooperativos de
Investigação e Tecnologia

 

Figura 10.4 - Organização do PAINEL II do GAEO/WEAG 
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A missão do Painel II é de fortalecer a posição Europeia em Investigação e Tecnologia. O 
programa EUCLID (European Cooperaction For The Long Term in Defence), que envolve a 
indústria e institutos de investigação, é o principal instrumento para conseguir-se a missão 
referida. 

A criação expontânea de consórcios industriais para actividades de Investigação e 
Tecnologia, originou o aparecimento de um mecanismo denominado EUROFINDER, 
tornando-se operacional a partir da realização da sua primeira conferência realizada em 14 
de Março de 1996. 

Em face das iniciativas das indústrias dos países membros e com vista a ajudá-las através 
de Instituições Governamentais, para a actuação em Projectos Cooperativos de Tecnologia 
ou Programas Conjuntos, foi concluído no final de 1996, um memorando de acordo 
(memoramdum of understanding - MOU) denominado THALES (Technology Arrangement 
between Laboratories for European Science). 

O Painel II dispõe da Célula de Investigação do GAEO/WEAG que é um órgão 
permanente e que coordena os programas EUCLID e THALES. 

10.2.3.1 Programa EUCLID 

O Programa EUCLID, tem actualmente em curso, cerca de 55 Projectos de Investigação e 
Tecnologia (Research and Technology Projects - RTP). Os RTP iniciam-se e desenvolvem-se 
na base de um memorando de acordo de programa (programme memoramdum of 
understanding - PMOU), e inserem-se em 13 Áreas Prioritárias Europeias Comuns (Common 
European Priority Areas - CEPA). O financiamento anual é cerca de 60 milhões de ECU e 
deveria aumentar num futuro próximo. 

As 13 Áreas Prioritárias Europeias Comuns (CEPA) são as seguintes: 

 

CEPA 1 Modern Radar Technology CEPA 9 Satellite Surveillance Technology 

CEPA 2 Microelectronics CEPA 10 Underwater Detection and Related Technology 

CEPA 3 Advanced Materials and Strutures CEPA 11 Simulation for Training Purposes 

CEPA 4 Modular Avionics CEPA 12 Aerothermodynamics and Airbreathing Propulsion 

CEPA 5 Electric Gun (dormant) CEPA 13 Chemical and Biological Defence Technology 

CEPA 6 Advanced Information Processing CEPA 14 Energetic Materials 

CEPA 7 Signature Manipulation (dormant) CEPA 15 Missille Guidance and Control Technology 

CEPA 8 Opto-electronic Devices   

Tabela 10.1 - Áreas Prioritárias Europeias Comuns (CEPA) de I&D do Programa EUCLID 

Portugal está representado na CEPA 2 - Micro electrónica (IST/EID), CEPA 3 - Materiais e 
Estruturas Avançadas (IST/OGMA), CEPA 8 - Opto-electrónica (INETI/INDEP) 
(Fotónica), CEPA 9 - Sistema de Vigilância de Satélites (INETI/EDISOFT), CEPA 11 - 
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Simulação e Treino (INETI/OGMA) e CEPA 14 - Materiais Energéticos (Universidade de 
Coimbra/SPEL). 

Cada CEPA é responsável por formular e actualizar a respectiva estratégia de acção. 

Na primeira fase do processo, a “fase Exploratória” (Exploratory phase) cada um dos 
Projectos de Investigação e Tecnologia (RTP), é definido por membros de um “Comité de 
Direcção” (Steering Committee) da respectiva CEPA, constituído por especialistas. A 
definição pode ser complementada com dados, considerados relevantes do “Grupo 
Industrial da CEPA” (CEPA Industrial Group - CIG). 

Para cada projecto, é escolhida uma Nação Líder (Lead Nation - LN), como responsável pela 
gestão e desenvolvimento do respectivo RTP. Os aspectos técnicos, de gestão e financeiros 
são formulados através de uma “Descrição Sumária” (Outline Descrition - OD), que conterá 
a quantidade de informação suficiente, para as várias Nações decidirem sobre se há 
interesse em participarem no RTP respectivo. A “Descrição Sumária” será apresentada ao 
Painel II para aprovação, e, ao mesmo tempo é constituído um “Grupo de Gestão” 
(Management Group - MG), dirigido pela “Nação Líder”, para gestão do respectivo RTP. 

Na “fase de Definição” (Definition phase) são definidos com mais detalhe os “Pacotes de 
Trabalho” (Work Packages) a executar e são atribuídos os orçamentos para financiamento 
do projecto. Em paralelo, podem começar a elaborar-se os “esboços” para os “Pedidos de 
Propostas” (Request for Proposal - RFP). O esquema de gestão e os termos técnicos e 
financeiros são colocados no tipo de obrigação formal ao nível governamental, na forma 
de “Disposição para Implementação” (Implementing Arrangement). Quando a “Disposição 
para Implementação” é assinada, então, a fase final pode começar. 

Na “fase de Implementação” (Implementing phase) os “Pedidos de Propostas”  são 
finalizados pelo “Grupo de Gestão” e distribuídos pela “Nação Líder”. A procura 
(procurement) será baseada nas leis da “Nação Líder”. Podem ser constituídos Consórcios 
Industriais para responderem aos “Pedidos de Propostas”. Depois dos concorrentes 
apresentarem as respectivas propostas, estas são avaliadas pelo “Grupo de Gestão” e 
seleccionado o consórcio vencedor. Então, a “Nação Líder” negociará a proposta e assinará 
o contrato. 

O “Grupo de Gestão” fará a gestão do projecto, avalia os resultados e apresenta os 
relatórios de evolução ao “Comité de Direcção” da respectiva CEPA. 
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10.2.4 PAINEL III - Harmonização de Procedimentos e Matérias Económicas 

A organização do PAINEL III é a da figura seguinte. 

 

(SG PREAA)
Estudos de Métodos

e Procedimentos para
a Agência Europeia

de Armamentos
(Study of Procedures

and Regulations for a EAA)

(SG DTIB)
Estudos de Tecnologias

de Defesa
de Base Industrial

(Study of Defense
Tecnological Industrial Base)

(WG 3)
Transferência

de
Tecnologia

(WG 1)
Comércio

Competitivo

PAINEL  III
Harmonização de Procedimentos

do Mercado Europeu
de Equipamentos de Defesa

(SG 7)
Assuntos sobre

Desenvolvimento
das Indústrias de Defesa
(Developing Defence Industry

maters)
(DDI maters)  

Figura 10.5 - Organização do PAINEL III do GAEO/WEAG 

O Painel III trata dos aspectos principais sobre as políticas económicas de defesa comuns e 
os procedimentos de cooperação em armamentos. A sua principal tarefa nos últimos anos 
tem sido em desenvolver linhas de orientação e procedimentos para criar e implementar 
um Mercado Europeu de Equipamentos da Defesa (European Defence Equipment Market - 
EDEM) aberto. Alguns dos resultados específicos do Painel III incluem a transferência de 
tecnologia, assuntos específicos com as indústrias de defesa em desenvolvimento, e apoio 
aos outros grupos e painéis na determinação de procedimentos comuns. 

10.2.4.1 Mercado Europeu de Equipamentos da Defesa (European Defence Equipment 
Market) 

Em 1990 os Ministros da Defesa dos países do GAEO/WEAG aprovaram um “Documento 
de Políticas” (The 1990 Policy Document), que complementa o “Plano de Acção” de 1988 e 
que foi revisto em 1992. Nestes documentos apresentam-se os princípios das actividades 
em armamentos alargadas no âmbito do GAEO/WEAG. 

Os princípios gerais apresentados vão no sentido de aumentar: 

• a harmonização dos requisitos operacionais; 

• a cooperação em investigação e desenvolvimento; e, 

• a abertura dos mercados da Defesa à competição cruzada na base de uma 
reciprocidade genuína; 

no seio do GAEO/WEAG. 

 

No entanto, considera-se um período de transição, o “juste retour” (fair return) e o apoio às 
indústrias de defesa dos países em desenvolvimento (developing defence industry countries / 
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DDI-Countries). A fim de implementar os princípios anteriores, foram criados “Focal 
Points” em todos os países do GAEO/WEAG, para procura de negócios. Cada um dos 
“Focal Points” publica em Boletins Nacionais as suas necessidades em equipamentos de 
defesa, e que são distribuídos nos restantes países do GAEO/WEAG, a fim de fornecer às 
indústrias e às autoridades responsáveis pela procura de equipamentos de defesa dos 
países do GAEO/WEAG, uma informação exaustiva sobre os requisitos nacionais futuros 
de produtos de defesa. Desta forma pretende-se criar oportunidades para competição e 
cooperação industrial cruzada. 

Pretende-se obter uma maior competitividade e caminhar para o European Defence 
Equipment Market (EDEM), embora se recomende a manutenção do Art. 223º do Tratado de 
Roma, por um período transitório, em especial para apoio dos Países com Indústrias de 
Defesa em Desenvolvimento (DDI-Countries), como são os casos de Portugal, Grécia e 
Turquia. 

As empresas que pretendam tornar-se em fornecedores de equipamentos de defesa dos 
Governos, no âmbito do GAEO/WEAG, deverão apresentar aos respectivos “Focal Points” 
as declarações nesse sentido, e, que devem conter a seguinte informação: 

• Dados da empresa: 

− nome completo e direcção, incluindo os números de telefone, telefax e telex; 

− número de empregados; 

− ramo de actividade; 

− pontos de contacto. 

• Sistema de garantia da qualidade. 

• Credenciação de classificação de segurança. 

• Capacidades, produtos ou serviços que oferece. Podem apresentar estes dados 
através do número do grupo de classe NATO. 

• As empresas podem apresentar outros dados sobre contratos relevantes anteriores, 
como contratante principal ou como sub-contratante, isto é, tipo de fornecimento, 
natureza do trabalho efectuado, data e valores do contrato. 

Existem vários subgrupos no Painel III, de que referimos: o WG1 - Comércio 
Competitivo, o WG3 - Transferência de Tecnologia, o SG7 - que trata dos assuntos e das 
medidas de ajuda aos «DDI-Countries», o SG DTIB (Study of Defence Technological Industrial 
Base) - que tem a ver com as questões de restruturação da indústria de defesa da Europa, 
com o objectivo de criar um “Pilar Europeu” para as relações transatlânticas e a criação de 
uma base industrial e tecnológica de defesa Europeia, e, o SR PREAA (Study of Procedures 
and Regulations for a European Armaments Agency) - que estuda procedimentos e 
regulamentações para uma futura Agência Europeia de Armamentos (European  
Armaments Agency - EAA), de modo a uniformizar os processos de candidatura e execução 
de contratos a elaborar pela Agência, por exemplo sobre contratos no campo da 
Investigação e Desenvolvimento (I&D) e procura (procurement). 

 



ANEXO  B 

 

 

- 158 - 

10.2.5 Grupo de Estudos Ad Hoc sobre a Agência Europeia de Armamentos 
(AHSG/EAA) 

O Grupo de Estudos Ad Hoc foi criado em Março de 1993 com a finalidade de examinar 
todos os assuntos relacionados com a criação de uma Agência Europeia de Armamentos 
(European Armaments Agency - EAA). Esta criação decorreu da Declaração do Tratado de 
Maastricht que refere da necessidade de se examinarem mais tarde “propostas para 
aumentar a cooperação no campo dos armamentos com o objectivo de criar uma Agência 
Europeia de Armamentos”. 

O Grupo concluiu que, embora não existissem condições para a criação de uma agência 
que conduzisse todos os tipos de actividades com vantagens para as nações do 
GAEO/WEAG, haveria um potencial em áreas individuais para melhorias na condução de 
negócios cooperativos, através de um órgão que tivesse uma personalidade jurídica legal. 
Foram identificadas as seguintes áreas potenciais para a criação de uma Agência Europeia 
de Armamentos: 

• Investigação e Desenvolvimento; 

• Projectos Cooperativos; 

• Compras de produtos disponíveis no mercado (Off-the-Shelf purchases); 

• Procura (procurement) a partir dos EUA; 

• Condições para efectuar testes; 

• Estudos Técnicos e Operacionais; 

• Apoio Político. 

Os esforços agora concentram-se em determinar qual a estrutura e o quadro legal para a 
Agência Europeia de Armamentos. 

É de considerar que uma Agência deste tipo poderia inicialmente executar actividades de 
funções executivas de gestão no âmbitos dos Projectos de Investigação e Tecnologia (RTP). 
Progressivamente aumentaria o leque das suas actividades em assuntos de acordo com os 
interesses das nações intervenientes. Esta Agência, em paralelo com o desenvolvimento de 
uma Política de Defesa comum Europeia, incluindo armamentos comuns, indústrias de 
defesa e políticas de exportação de armas, deveria empreender acções no sentido de uma 
procura de oportunidades em proveito das nações membros. 

O Grupo de Estudos Ad Hoc está a desenvolver um Memorando de Acordo Geral (General 
Memorandum of Understanding - GMOU) para a criação da Agência. Embora, como se 
referiu anteriormente, as actividades imediatas em que a Agência pode intervir seja na 
Investigação e Desenvolvimento, o documento em estudo dará a possibilidade de a 
Agência vir a desenvolver outras actividades quando as respectivas nações estiverem 
prontas e manifestarem o desejo de dirigirem os esforços nesse sentido. 
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10.2.6 Órgãos Permanentes do GAEO/WEAG 

10.2.6.1 Secretariado de Armamentos 

A função do Secretariado de Armamentos(125) é auxiliar o Presidente do Grupo de 
Armamentos da Europa Ocidental (GAEO/WEAG) em implementar as políticas de 
armamentos aprovadas e as medidas para aumentar a cooperação. 

Em particular, o Secretariado é responsável, dentro do campo dos armamentos, por: 

• a preparação, apoio e acompanhamento dos encontros de alto nível; 

• preparar os relatórios de actividades para o Conselho e a Assembleia da UEO/WEU; 

• apoiar o Conselho da UEO/WEU na direcção de questões específicas relacionadas 
com armamentos; 

• ligação com o Presidente da UEO/WEU e coordenação dentro do Secretariado-Geral; 

• apoiar o trabalho dos Painéis do GAEO/WEAG e outros órgãos; 

• juntar e analisar os dados sobre contratos de defesa, para proporcionar a base de 
monitorização da implementação das políticas aprovadas sobre o comércio de 
armamentos. 

10.2.6.2 Célula de Investigação do GAEO/WEAG 

A Célula de Investigação(126) do GAEO/WEAG enquadra-se no Painel II e tem a função de 
aumentar a sua eficiência. 

Em particular, esta Célula é responsável por: 

• proporcionar apoio executivo ao Painel II e aos seus Comités de Gestão de 
Investigação e Tecnologia; 

• actuar como um órgão executivo para todas as actividades especiais destes Comités, 
tal como as iniciativas do EUROFINDER, estudos, publicações e simpósios; 

• proporcionar apoio executivo aos Comités de Direcção e aos Grupos de Gestão 
ligados aos programas de investigação do GAEO/WEAG, com a indústria (EUCLID 
PMOU) e entre os estabelecimentos governamentais (THALES MOU); 

• preparação das condições transitórias para contrair contratos de investigação que 
permitam vantagens para as nações (uma vez a necessidade de decisão política tenha 
sido tomada). 

                                                 
(125) WEAG Armaments Secretariat. Rue de la Régence, 4,  1000 Brussels, Belgium. Fax: 32 2 500 45 80. 
(126) WEAG Research Cell. Rue de la Régence, 4, 1000 Brussels, Belgium. Fax: 32 2 500 45 82. 
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10.2.6.3 Gabinete de Consulta para Oportunidades de Cooperação (COCO) 

O Gabinete de Consulta para Oportunidades de Cooperação(127) (Cooperative Opportunity 
Consultation Office - COCO), do GAEO/WEAG enquadra-se no Painel I e tem o objectivo 
de oferecer às nações um serviço simples e rápido sobre parcerias para colaboração em 
projectos específicos. A sua principal actividade é proporcionar informação sobre o 
planeamento de substituição de equipamentos, e detalhes que digam respeito a 
subgrupos, grupos de projecto e outras possíveis oportunidades de colaboração. 

10.3 Grupo de Indústrias Europeias de Defesa (EDIG) 

O Grupo de Indústrias Europeias de Defesa (EDIG) (European Defence Industries Group) é 
uma associação sem fins lucrativos, dos representantes dos países membros da 
UEO/WEU, criada em 1990 de acordo com a legislação da Bélgica, com sede em Bruxelas. 

O EDIG analisa os trabalhos de peritos das nações do GAEO/WEAG, que preparam 
recomendações para os Directores Nacionais de Armamento (DNA) sobre a política de 
armamento comum, dentro da política externa de segurança comum (PESC). 

É entendimento do EDIG(128), e que também aceitamos, haver necessidade de preservar o 
“conhecimento de base tecnológica e industrial Europeu de Defesa” (European Defence 
industrial and technological base know-how), através de demonstradores (demonstrators), 
“bancos de ensaio” (test beds) e de protótipos, o que se justifica através dos argumentos 
seguintes: 

• apenas o planeamento a longo prazo, baseado em prioridades militares 
harmonizadas, podem justificar o esforço financeiro necessário para um programa de 
Investigação e Desenvolvimento; 

• para os governos, os demonstradores (demonstrators) são úteis quando há que tomar 
decisões que digam respeito ao desenvolvimento e produção de equipamentos 
militares, e, a avaliação dos desempenhos operacionais e ameaças geradas por novas 
tecnologias; 

• os demonstradores (demonstrators) permitem à indústria controlar as tecnologias mais 
avançadas e a manter o conhecimento (know-how) sobre os seus sistemas de projecto e 
de desenvolvimento; 

• os demonstradores (demonstrators) ajudam a reconstituir rapidamente uma base 
tecnológica e industrial Europeia de Defesa, se for necessário. 

A elaboração de uma estratégia global de I&D por 13 nações é a principal dificuldade para 
se atingir uma base tecnológica e industrial Europeia de Defesa. 

É óbvio que a Investigação e Desenvolvimento é necessária para desenvolver novas 
tecnologias avançadas de fabrico. Como o mercado de defesa é bastante influenciado por 
estratégias específicas, ditadas pelas políticas de defesa e segurança dos governos, os 
investimentos, nestas circunstâncias, para assegurarem uma base industrial efectiva e 

                                                 
(127) Painel I COCO. HQ Defcommor K-7, Oslo Mil/Huseby, N-0016 Oslo, Norway. Fax: 47 22 49 74 51. 
(128) Segundo “WEAG Research News”, No 4, 30 August 1996. 
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sustentável, não podem produzir um retorno do capital investido na base das actividades 
de produção correntes. Mesmo pensando que estamos na era das tecnologias do “duplo 
uso”, existem ainda razões para pensar em tecnologias avançadas de fabrico, sob o ponto 
de vista específico da defesa. Nestes termos, para se manter, em determinadas áreas 
tecnológicas específicas da indústria de defesa, o conhecimento “um passo à frente”, é com 
certeza necessário e talvez vital que haja apoios dos governos. É necessário que se 
consigam desenvolvimentos, fabricos e apoios logísticos com custos relativamente baixos, 
de equipamentos sofisticados de defesa, e se mantenham as capacidades tecnológicas. Para 
isto será necessário, ao nível da Europa, seguir estratégias para implementar políticas na 
base de Projectos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico cooperativos, onde as 
indústrias e os governos da UEO/WEU se juntem num esforço concertado. Existem já ao 
nível da UEO/WEU, no âmbito do GAEO/WEAG mecanismos que podem ajudar a 
resolver o problema, nomeadamente através do EUCLID, do THALES e do 
EUROFINDER. 

Segundo o EDIG(129), as indústrias de defesa dos EUA têm um maior grau de apoios 
governamentais, quando comparado com o que as indústrias Europeias recebem dos 
governos da UEO. 

É necessário, nas circunstâncias actuais, reduzir os custos globais dos equipamentos de 
defesa, mas também é necessário admitir e reconhecer que as condições em que operam as 
indústrias de defesa, são a maior parte das vezes, muito diferentes das condições que 
prevalecem nas áreas civis, muito embora com a competitividade cada vez mais 
acentuada. Nas indústrias de aplicações civis, são em larga medida, as próprias indústrias 
que comandam o mercado, enquanto no mercado das indústrias de defesa, são as 
estratégias e as políticas governamentais que definem os parâmetros principais. Mas 
muito há a fazer, para conciliar os interesses dos governos e das indústrias de defesa. Há 
um conjunto enorme de áreas técnicas e tecnológicas que podem desenvolver-se, para se 
conseguirem rentabilizar os recursos públicos e privados das áreas da defesa, das quais se 
podem referir as seguintes: 

• modernizar e adaptar as estruturas organizacionais às necessidades actuais; 

• integrar as tecnologias de fabrico e de processamento de informação, nomeadamente 
sistemas dos tipos seguintes: (1) “Manufacturing Execution System” (MES); (2) 
“Material Requirement Planning” (MRP); (3) “Manufacturing Resource Planning” 
(MRPII); (4) “Computer Integrated Manufacturing Engineering” (CIME); (5) 
“Supervisory Control and Data Acquisition” (SCADA); e (5) “Man Machine 
Interface” (MMI); 

• adoptar apoios logísticos integrados, nomeadamente o “Electronic Data Interchange” 
(EDI); 

• seguir as normalizações existentes e/ou propor outras mais adequadas; 

• utilizar novos processos de projecto e de fabrico com base em tecnologias emergentes 
(novos materiais - compósitos, micro-electrónica, micro-estruturas ou mesmo nano-
estruturas, micro-sensores, etc.); 

                                                 
(129) Segundo “WEAG Research News”, No 5, 15 December 1996. 
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• acumulação, armazenamento e recuperação de conhecimentos científicos. 

10.3.1 EUROFINDER 

As Indústrias Europeias de Defesa, em 1993, apresentaram propostas através do EDIG, no 
sentido de melhorar o Programa EUCLID e pensando: 

• criar oportunidade de oferta de propostas de projectos, mesmo sem serem solicitados 
pelo GAEO/WEAG; 

• que as melhores ideias não estão sempre do lado dos órgãos governamentais; 

• que a Indústria está interessada em ver os programas avançar de forma eficiente. 

Com base nas propostas do EDIG foi criado o EUROFINDER, no seio do GAEO/WEAG. 

De uma forma geral, o EDIG pretendia que uma determinada proposta de Projecto 
pudesse ser apresentada por um conjunto de empresas agrupadas numa estrutura de 
consórcio, e que se fosse aprovada por um “Comité de Direcção” de uma CEPA, deveria 
poder começar a desenvolver-se, sem necessidade de acções de competitividade com 
outros consórcios. 

A formação do EUROFINDER veio, em nosso entender, aumentar as possibilidades de 
criar melhores condições de desenvolvimento de Projectos de I&D, mas comandado o 
processo pelas indústrias dos países mais desenvolvidos, ficando desta forma uma acção 
importante a desenvolver pelo SG7 do Painel III, que tem como missão tratar os assuntos 
dos Países com Indústrias de Defesa em Desenvolvimento (DDI-Countries). 

No EUROFINDER, há uma maior liberdade de escolha dos programas por parte das 
indústrias, eliminando-se alguma da intervenção dos CEPA, na fixação dos Research 
Techological Project (RTP). 

Já se realizaram duas Conferências sobre o EUROFINDER (14MAR96 e 13MAR97), em 
Bruxelas. 

Dos dados conhecidos conclui-se que tem havido poucas oportunidades, para as 
Indústrias Portuguesas conseguirem em consórcio com parceiros europeus, 
desenvolverem Projectos de I&D no âmbito do EUROFINDER, como se mostra na Tabela 
seguinte. 
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PROPOSTAS RECEBIDAS ACEITES SUCESSO 

França 28 11 39% 

Holanda 10 6 60% 

Reino Unido 13 5 38% 

Itália 13 4 31% 

Alemanha 9 3 33% 

Espanha 6 2 33% 

Dinamarca 3 2 67% 

Bélgica 2 1 50% 

Grécia 1 - - 

Luxemburgo - - - 

Noruega 1 - - 

Portugal 1 - - 

Turquia 1 - - 

TOTAL 88 36 41% 

Fonte: Dados da 2ª Conferência EUROFINDER, Bruxelas, 13MAR97. 

Tabela 10.2 - Projectos de Investigação e Tecnologia (RTP) do EUROFINDER, 1996 

Dos projectos apresentados(130), por ordem crescente da quantidade, referem-se à CEPA 6 
(Advanced Information Processing), CEPA 2 (Microelectronics), CEPA 1 (Modern Radar 
Technology), CEPA 8 (Opto-electronics), CEPA 3 (Advanced Structures & Materials), CEPA 13 
(Chemical & Biological Defence), CEPA 15 (Missille Guidance & Control) e CEPA 14 (Energetic 
Materials). 

Dos projectos apresentados, 31 foram por iniciativa de indústrias e ultrapassam os 100 
MECU. 

Não foram apresentados projectos nas CEPA 4, CEPA 5, CEPA 7, CEPA 9, CEPA 10, CEPA 
11 e CEPA 12. 

Dos dados anteriores conclui-se que Portugal não conseguiu entrar em Projectos no 
âmbito do EUROFINDER, nas CEPA onde já participa no âmbito do Programa 
EUCLID(131), nomeadamente nas CEPA 2, CEPA 3, CEPA 8, CEPA 14 e CEPA 15, onde 
foram apresentados projectos. 

Tudo se passa como se o processo EUROFINDER, seja o resultado das iniciativas das 
Indústrias, «empurradas» pelas Tecnologias Governamentais, desenvolvidas em 
Laboratórios Governamentais no THALES, e «puxadas» pelas necessidades e requisitos 
das Forças Armadas fixadas no Programa EUCLID. 

 

                                                 
(130) Segundo dados da 2ª Conferência EUROFINDER, Bruxelas, 13MAR97. 
(131) Segundo “WEAG Research News”, No 5, 15 December 1996. 



ANEXO  B 

 

 

- 164 - 

EUROFINDER

EUCLID
PMOU

REQUISITOS > PUXAM

THALES
MOU

TECNOLOGIA > EMPURRA

Iniciativas
das Indústrias

Iniciativas
Governamentais
DNA > GAEO

Laboratórios
Governamentais

 

Figura 10.6 - Enquadramento dos Programas THALES, EUCLID e EUROFINDER 

Considera-se pertinente analisar as causas, porque é que as nossas indústrias não têm 
conseguido entrar em projectos de I&D cooperativos, no âmbito do Programa 
EUROFINDER. 

Sendo o EUROFINDER um Programa onde o protagonismo é das Indústrias, algumas das 
razões seguintes podem estar associadas às causas do insucesso da Indústria Nacional: 

• Atrasos tecnológicos. 

• Dificuldades económico-financeiras. 

• Reduzido investimento em actividades de I&D ao nível das empresas nacionais. 

• Falta de iniciativa empresarial. 

• Falta de uma estratégia concertada ao nível das Indústrias de Defesa, para 
encontrarem os parceiros adequados. 
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O processo EUROFINDER e o Programa EUCLID apresentam etapas comuns, que se 
mostram na figura seguinte. 

 

Formulação
das Nações de Revisões no

Programa  e Orçamentos

PAINEL II
Selecciona melhores Propostas

a serem apoiadas

Constituição da
Disposição de Implementação

e Assinatura pelos DNA 

CONTRATO APROVADO

SELECÇÃO DO
VENCEDOR

Preparação dos pedidos
de Propostas

Desenvolvimento de
Projectos de I&D com base

Necessidades dos DNA

Desenvolvimento de
Projectos de I&D com base

Necessidades dos DNA

EUROFINDER EUCLIDETAPAS COMUNS

IMPLEMENTAÇÃO DIRECTA
PARA O CONTRATO

 

Figura 10.7 - Comparação entre os Processos EUROFINDER e EUCLID 
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10.4 GRUPO CONSULTIVO DA NATO PARA A INDÚSTRIA (NIAG) 

O Grupo Consultivo da NATO para a Indústria (NATO Industrial Advisory Group - NIAG) é 
composto pelos representantes das Indústrias de Defesa dos países do EDIG, dos EUA e 
do Canadá. 

O NIAG trabalha em colaboração com a Conferência dos Directores Nacionais de 
Armamento (CDNA/CNAD) e coordena os Programas/Projectos Cooperativos, dos quais 
se destacam os da Tabela seguinte. 

 

• APGM 155 Autonomous 155 mm Precision Guided Munition 

• APSE-ADA Programming Support Environment 

• ARDS Stand-Off Radar Demonstrator System for Surveillance and Target Acquisition 
Programme 

• BICES Battlefield Information Collection on Exploitation System 

• MSOW Modular Stand-Off Weapon System 

• MIDS Multifuntional Information Distribution System 

• NIS (Q&A) NATO Identification System 

• TACOM 2.000 Tactical Communication System (Post 2.000) 

• LINK 11 NATO Improved Link 11 Project 

• NIEWSHA NATO Integrated Electronic Warfare System for Maritim Patrol Air-craft 

• NH-90 NATO Helicopter for the 1990s 

• NAAWS NATO Antiair Warfare System 

• FAAMS Family of Antiair Missile System 

Tabela 10.3 - Programas/Projectos de Cooperação no âmbito do NIAG 

Alguns destes programas de cooperação, de acordo com o NIAG(132), têm sofrido 
problemas de falta de meios financeiros, o que por vezes tem levado à interrupção dos 
respectivos projectos, que algumas vezes não passam das suas fases iniciais. Estes 
problemas têm a ver com as reduções orçamentais, as prioridades dadas a estes programas 
e por vezes o abandono de alguns países. Os EUA por vezes passam a dar mais prioridade 
aos seus próprios projectos nacionais, o que leva a reduzir os projectos transatlânticos. 

                                                 
(132) Segundo um estudo encomendado pela CDNA/CNAD. 
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10.5 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO CONJUNTA DE ARMAMENTOS (OCCAR) 

A Organização para Cooperação Conjunta de Armamentos (OCCAR) (Joint Armaments Co-
operation Organization - JACO) é uma organização “ad-hoc” criada em 1995 entre a França e 
a Alemanha, com vista a uma cooperação em programas bilaterais de armamentos. Mais 
tarde, a convite de Paris e Bona, entraram para a OCCAR o Reino Unido e a Itália, que 
possuem Indústrias de Defesa desenvolvidas, a par das da França e da Alemanha, com 
quem mantêm já relações de cooperação através do GAEO/WEAG. 

Considera-se que a OCCAR contraria dois dos seis princípios da criação do IEPG, 
actualmente substituído pelo GAEO/WEAG, que consideram que: 

• haveria apenas um único fórum Europeu de cooperação em armamento, não se 
admitindo duplicações neste campo; 

• todos os fóruns de cooperação em armamento existentes passariam para o ponto de 
partida, respeitando as políticas do IEPG e mantendo as ligações existentes com a 
NATO. 

A OCCAR pretende constituir-se como uma alternativa à futura Agência Europeia de 
Armamentos, com a finalidade de harmonizar procedimentos, prazos, programação e 
investigação, em novos equipamentos de defesa. A OCCAR pretende constituir-se num 
novo fórum de cooperação entre os países com Indústrias de Defesa desenvolvidas, onde 
as FA podem tirar partido directo dos projectos de I&D a desenvolver. 

Portugal com as suas Indústrias de Defesa em desenvolvimento e as Forças Armadas em 
restruturação, deverá acautelar a sua entrada para esta ou outras organizações 
internacionais, considerando o seguinte princípio de enquadramento: 

• Portugal deve privilegiar a sua participação em Programas/Projectos de Investigação 
e Desenvolvimento (I&D) sobre Armamento e Equipamentos de Defesa, que estejam 
no âmbito da Lei de Programação Militar, e, onde possa haver lugar a contrapartidas 
para a modernização da Indústria Nacional, nomeadamente a da Defesa. 
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