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Prefácio
dos acordos de contrapartidas estabelecidos pelo Estado Português.
A Estratégia de I&D de Defesa agora
aprovada constitui uma versão revista
do documento promulgado em 2009 e
visa o desenvolvimento de um esforço
conjunto do MDN e dos potenciais
parceiros I&D nacionais e internacionais, no sentido de contribuir para a
edificação e sustentação das capacidades militares de Defesa e para a
implementação da Estratégia para o
desenvolvimento da Base Tecnológica
e Industrial de Defesa nacional, com
impacto

no

reforço

da

economia

nacional.
____________________
Augusto Santos Silva
Ministro da Defesa Nacional
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Introdução
0.1 A orientação, o desenvolvimento, a

des nacionais do tecido científico, tecnoló-

coordenação e o apoio financeiro das acti-

gico e industrial com as prioridades I&D

vidades de I&D no âmbito da Defesa,

de Defesa no âmbito da NATO/RTO e da

constituem um desafio permanente para o

UE/EDA.

MDN, o qual deverá ser por um lado, consistente com as várias políticas e instrumentos governamentais de I&D, e por
outro, alinhado com as iniciativas de
organizações

internacionais,

nomeada-

mente a UE e a NATO.

0.5 Por outro lado, a definição de uma
estratégia para a I&D de Defesa permitirá
orientar o investimento em I&D de Defesa, em sede da Lei de Programação Militar
(LPM), com as prioridades nacionais em
termos do reforço do tecido científico e

0.2 Torna-se assim necessário a criação

tecnológico, as potencialidades de coope-

de um instrumento que, de forma consoli-

ração no âmbito da NATO/RTO e da

dada e com o envolvimento da Indústria

UE/EDA, no contexto da satisfação das

com competências tecnológicas de inte-

capacidades militares das Forças Arma-

resse para a Defesa e do Sistema Científi-

das.

co e Tecnológico Nacional (SCTN), permita transmitir as orientações estratégicas
tendentes à implementação de uma política de I&D no âmbito da Defesa.
0.3 Pretende-se que essas orientações

0.6 Almeja-se, assim, que a Estratégia de
I&D de Defesa constitua um elemento de
referência no desenvolvimento dos planos
de acção tendentes à implementação da
política de I&D no âmbito da Defesa.

estratégicas constituam o veículo de alinhamento da I&D de Defesa com as directivas governamentais para a I&D no âmbito do tecido científico, tecnológico e
industrial vertidas, entre outros, no Plano
Tecnológico (pilar da Estratégia de Lisboa), na Estratégia Nacional para o Mar e
nas iniciativas de desenvolvimento dos
clusters aeronáutico e aeroespacial.

0.7 A Estratégia de I&D de Defesa compreende 4 Partes. A Parte 1 caracteriza a
envolvente da I&D de Defesa e apresenta
as áreas tecnológicas prioritárias. Nas Partes 2 e 3 são respectivamente descrita e
apresentados a dimensão estratégica e os
Eixos estruturantes e correspondentes
vectores operacionais, designadamente o
Eixo Desenvolvimento - Orientação, Coor-

0.4 Essas orientações estratégicas facilita-

denação, Integração e o Eixo Sustentação

rão ainda, a convergência das capacidaEstratégia de I&D de Defesa - 2

Introdução
- Networking, Tecnologias de Informação
e Gestão de Informação. Por fim, na Parte
4, são enunciados os desafios decorrentes
da necessidade de criação de Clusters de
Excelência na BTID nacional, e da Transferência Tecnológica associada às fases de
Desenvolvimento e Produção da matriz
I&D (TRL 7-9), numa perspectiva de
potencial

desenvolvimento

conjunto

-

MDN/Indústria.

Estratégia de I&D de Defesa - 3

Estratégia de I&D de Defesa - 4

PARTE 1
CONTEXTO I&D

01: Envolvente I&D de Defesa
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Envolvente I&D de Defesa

01:
1.1. A potencial dimensão e robustez
da I&D de Defesa, em termos nacionais,
resulta do enquadramento estratégico
conferido pelas várias iniciativas gover-

lógico, o ambiente é particularmente
caracterizado pelo ritmo acelerado de
evolução,

exigindo

um

permanente

esforço de adaptação e actualização.

namentais e do conjunto de interacções

1.4. Do SCTN e da BTID nacional, por

estabelecidas entre o MDN e o universo

seu lado, é esperado o desenvolvimento

de entidades que, no âmbito nacional e

de novas competências tecnológicas e a

internacional, definem a envolvente da

maximização do emprego das existen-

I&D de Defesa, conforme ilustrado na

tes na satisfação dos requisitos das

FIG. 1.1.

capacidades de Defesa, através da acti-

1.2. Neste

contexto,

identificam-se,

vidade de I&D de Defesa.

nacional, as Forças Armadas (FA), as
entidades da BTID e do SCTN, as estruturas I&D no âmbito da NATO, da UE e

S
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C

cessos atinentes à I&D de Defesa

ESTR
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pela sua relevância nos diferentes pro-
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DEURAANÇ
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O
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MDN
DEFESA

de protocolos bi/multilaterais estabelecidos com outros países, as iniciativas

SCT
N

UE
EDA

FA’s

FA

ID
BT

nacionais e internacionais de I&D no
âmbito da Segurança, nos domínios do
Mar, da Aeronáutica e Aeroespacial,
bem como o alinhamento com o Plano

FIG. 1.1 – Envolvente I&D de Defesa

Tecnológico.
1.3. A intervenção das FA no contexto

1.5. Em particular, nos domínios da

da I&D de Defesa, é caracterizada na

I&D de Defesa, da Segurança, do Mar,

perspectiva de parceiro I&D e de utili-

da Aeronáutica e Aeroespacial, é de

zador final, salientando-se a sua inter-

referir a crescente necessidade de inter-

venção na definição de necessidades e

ligação e convergência de esforços,

requisitos das capacidades de Defesa,

decorrente da base comum de referên-

sendo de referir que no quadro tecno-

cia tecnológica que potencia o aprovei-
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Envolvente I&D de Defesa

01:
tamento das sinergias sectoriais no

plataformas de cooperação UE/EDA e

desenvolvimento de soluções tecnológi-

NATO/RTO.

cas de emprego dual (militar e civil).

1.7. Da dinâmica associada a estes

1.6. Na definição das áreas tecnológi-

diferentes fora de I&D institucionais e

cas prioritárias em I&D de Defesa, são

de

também considerados factores externos

resultam oportunidades que podem,

decorrentes do necessário alinhamento

sob o ponto de vista nacional, ser apro-

com as prioridades que forem sendo

veitadas. Para este efeito torna-se

fixadas ao nível multinacional, nomea-

necessário caracterizar o domínio de

damente ao nível Estratégico no domí-

competências tecnológicas dos parcei-

nio cooperativo em I&D de Defesa, nas

ros I&D nacionais (indústrias para a

organizações de que Portugal é mem-

Defesa, universidades, institutos e cen-

bro, numa lógica de procura de siner-

tros de investigação).

outros

acordos

bi/multilaterais,

TRL

1/2/3

4/5

6

7/8

9

Technology
Readiness
Level

gias trazidas em primeira instância nas

Estudos
Básicos

Integração
laboratorial de
componentes

Demonstrador
de Sistema

Protótipo

Validação em
condições
operacionais de
utilização

Estratégia de I&D de Defesa

Fases

Investigação e Tecnologia

I&T
Básica

I&T
Aplicada

Demonstração

FIG. 1.2 – Escala de maturidade Tecnológica (TRL)

Estratégia de I&D de Defesa - 7

Transferência Tecnológica

Desenvolvimento

Produção

Envolvente I&D de Defesa

01:
1.8. Nos referidos fora internacionais, a

da Segurança, Aeronáutico e Aeroespa-

actividade I&D, caracterizada nos ter-

cial.

mos da escala Technology Readiness

Level (TRL), FIG. 1.2, desenvolve-se, de
forma genérica, até ao TRL 6, sendo
designada por Investigação e Tecnologia (I&T) e contemplando a investigação básica, a investigação aplicada, o
desenvolvimento

experimental

e

a

demonstração de tecnologia.
1.9. São também de interesse para a
Defesa nacional, mediante a observância de determinadas condições ao nível
da relevância para as capacidades militares, mérito científico e disponibilidades financeiras, projectos, em parceria
com a indústria, que se inscrevam nos
TRL 7 a 9 (Transferência de Tecnologia),
ou seja, desenvolvimento e produção
orientada para objectivos de capacidades específicas, de médio e longo prazo.
1.10. A I&D de Defesa em coordenação com a Estratégia para o desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa, com o Plano Tecnológico e com a Estratégia Nacional para o
Mar contribui para o desenvolvimento
económico nacional, potenciando a participação da BTID e do SCTN, no mercado nacional e internacional de Defesa,
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Tecnologias Prioritárias

02:
2.1 A política de Defesa promove a edi-

ciclo de vida dos equipamentos e siste-

ficação do Sistema de Forças Nacional

mas do SFN.

(SFN), em torno de um conjunto de
capacidades nucleares, por forma a
garantir o cumprimento das missões
das Forças Armadas em matéria de
Defesa Nacional.

2.5 A I&D de Defesa, constitui a matriz
base de um longo ciclo de maturidade
tecnológica, para o qual interessa definir as áreas tecnológicas de maior interesse para a Defesa e que decorrem

2.2 A edificação das capacidades militares, tendo em consideração os novos
cenários de emprego das Forças Armadas, caracterizados por ameaças assimétricas e de recorte tecnológico avan-

dos seguintes factores:
(1) da necessidade, em termos nacionais, de edificar ou reforçar capacidades militares reflectidas no planeamento de forças a médio/longo prazo;

çado, requerem o desenvolvimento de
soluções tecnológicas inovadoras que
satisfaçam os requisitos e objectivos de
armamento de médio e longo prazo.
2.3 Esta base tecnológica é habitualmente conseguida com recurso a capa-

(2) do domínio das competências tecnológicas da BTID nacional e do SCTN;
(3) da cooperação internacional no
âmbito

bilateral

e

multilateral

(ex.

NATO, UE).

cidades tecnológicas e industriais de
outros países, sendo a participação
nacional limitada a projectos e soluções

Áreas Tecnológias
Sustentar e Desenvolver
as Capacidades de Defesa

Capacidades Militares de
Defesa
(Médio e Longo Prazo)

Tecnologias
Emergentes
Novas Capacidades de
Defesa

de âmbito tecnológico muito específico.
Technology Pull

Technology Push

2.4 A capacidade nacional pode e deve
ser reforçada e consolidada, sendo para

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

isso fundamental promover o desenvol-

Sustentar, Reforçar e Desenvolver as Capacidades Militares
de Defesa

vimento de uma base tecnológica e

Desenvolver a Base Tecnológica e Industrial de Defesa

industrial capaz de contribuir para o
desenvolvimento de novas capacidades

FIG. 2.1 – Envolvente Tecnológica

militares e a sustentação tecnológica do
Estratégia de I&D de Defesa - 9
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02:
2.6 Estas áreas tecnológicas de interesse constituem os eixos de enquadramento e orientação para futuros programas, projectos e actividades de
investigação, associados à concepção,
desenvolvimento, produção e manutenção de armamento e equipamentos de
Defesa,

contribuindo

para

desenvolvimento

o

paralelamente
económico

através do incremento de competências
científicas e de capacidades tecnológicas e industriais.
2.7 Assim, as áreas tecnológicas de
interesse que se reputam de interesse
para a Defesa, na linha dos pressupostos anteriormente enunciados, são as
seguintes:
2.8 As áreas tecnológicas acima identificadas, oferecem a necessária orientação para clarificar e focar o esforço de
I&D de Defesa, carecendo contudo de
revisão periódica no sentido de assegurar a sua consistência com os factores
acima enunciados e acomodar as actualizações da documentação estratégica
de Defesa Nacional.
2.9 A presente orientação científicotecnológica constituída pelas áreas tecnológicas de interesse para a Defesa,
Estratégia de I&D de Defesa - 10

Tecnologias Prioritárias

02:
não exclui porém o desenvolvimento de
projectos I&D em outras áreas tecnológicas propostas pela comunidade científica ou decorrentes de necessidades
específicas

para

ção/desenvolvimento

a

sustenta-

de

capacidades

militares de Defesa, que venham a
mostrar-se relevantes na edificação de
objectivos de armamento.
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PARTE 2
ESTRATÉGIA DE I&D DE DEFESA

03: Dimensões da Estratégia de I&D de Defesa
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03:

Dimensões da Estratégia de I&D de Defesa

3.1 A definição da Estratégia de I&D de

Facilitador com as FA, a sociedade civil e os

Defesa decorre da análise crítica das

fora de I&D internacionais (FIG. 3.2).

potencialidades e oportunidades da envolvente de I&D de Defesa, no plano interno
e externo, e dos princípios de desenvolvimento e objectivos estratégicos que neste
âmbito se visa prosseguir.

3.5 Na perspectiva de Cliente, compete ao
MDN assegurar o desenvolvimento de projectos de I&D destinados à satisfação dos requisitos associados a novas capacidades militares, como Promotor, impulsionar o desenvol-

3.2 Neste sentido, importa identificar os
objectivos estratégicos, os quais, tendo em
consideração o posicionamento do MDN
neste contexto, definirão os Eixos da
Estratégia de I&D de Defesa e os respectivos vectores operacionais que posterior-

vimento da BTID nacional em áreas tecnológicas de interesse para a Defesa a médio e
longo prazo e como Facilitador, coordenar a
ligação entre os diferentes stakeholders intervenientes nos diferentes fora I&D de Defesa,
assegurando uma eficaz gestão de sinergias.

mente determinam a edificação dos planos
de actividades materializados no Plano de

ENVOLVENTE
(Potencialidades e Análise crítica da situação)

I&D de Defesa, a vigorar em período idên-

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

tico e alinhado programaticamente com a

Sustentar, Reforçar e Desenvolver as Capacidades
Militares

LPM (FIG. 3.1).
Desenvolver a Base Tecnológica e Industrial de Defesa

3.3 Identificam-se como objectivos estratégicos para a I&D de Defesa:
(1) Sustentar, Reforçar e Desenvolver as

DESENVOLVIMENTO

Capacidades Militares de Defesa, e
EIXOS ESTRATÉGICOS

(2) Desenvolver a BTID nacional.
SUSTENTAÇÃO

3.4 Importa assim identificar o posicionamento do MDN, enquanto entidade pivot
da I&D de Defesa, nas suas diferentes

FIG. 3.1 – Estratégia de I&D de Defesa

perspectivas enquanto Cliente, Promotor e

Estratégia de I&D de Defesa - 14
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03:

3.6 Trata-se, por isso, de convergir numa

acordos de contrapartidas estabelecidos pelo

só entidade, o MDN, a visão, coordenação,

Estado Português e investimentos privados,

implementação e satisfação das necessi-

no âmbito da Defesa, da Segurança, do Mar,

dades de desenvolvimento de novas capa-

da Aeronáutica e Aeroespacial, para o desen-

cidades de Defesa e a promoção do

volvimento de tecnologias de duplo uso.

desenvolvimento da BTID nacional, suportada por uma rede de contactos activa,
dinâmica e credível, dotada dos meios
adequados a uma eficaz divulgação das
oportunidades em I&D de Defesa a nível

3.8 Decorrente dos objectivos estratégicos e
do posicionamento do MDN no contexto da
I&D de Defesa, a presente Estratégia desenvolve-se suportada por dois Eixos Estratégicos:

nacional e internacional.

(1) Eixo Desenvolvimento;
(2) Eixo Sustentação.
Forças Armadas

Compromissos e Acordos
Internacionais

(Requisitos)
(Oportunidades)

3.9 O Eixo Desenvolvimento agrega os vectores operacionais que promovem a orientação
e coordenação da I&D de Defesa e a integra-

MDN

ção dos domínios de I&D de Defesa e outras
áreas, nomeadamente a Segurança.

Sociedade Civil

3.10 No que respeita à Orientação de I&D,

(Competências Tecnológicas)

pretende-se identificar os processos e as actividades que orientam a actividade de I&D de
Defesa, no domínio das áreas tecnológicas
FIG. 3.2 – Posicionamento do MDN

prioritárias e tecnologias emergentes.

3.7 A centralização pretendida favorece a

3.11 Quanto à Coordenação de I&D, interes-

coordenação, evita duplicações de esfor-

sa identificar os processos, métodos e recur-

ços, quer financeiros quer humanos, e

sos

motiva a criação de sinergias entre os

(MDN/FA) e à ligação com os parceiros I&D

vários tipos de investimentos públicos,

da BTID nacional e do SCTN.

associados

nomeadamente os que decorrem dos
Estratégia de I&D de Defesa - 15

à
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interna
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Dimensões da Estratégia de I&D de Defesa

3.12 Relativamente à Integração de I&D,
pretende-se promover a integração das
iniciativas de I&D de Defesa no esforço da
I&D nacional, a par de outras iniciativas
incluídas em programas-quadro, nomeadamente no que respeita à área de Segu-

3.14 No que se refere ao Networking, pretende-se reforçar e dinamizar os processos e
actividades que materializam o estabelecimento de uma rede de contactos no âmbito
das entidades associadas à I&D de Defesa.

rança, do Mar, Aeronáutica e Aeroespacial.
3.15 Relativamente às Tecnologias de Infor3.13 Quanto ao segundo Eixo – Sustentação, compreende os vectores operacionais
que contemplam as actividades associadas

mação, pretende-se agilizar a difusão da
informação com os potenciais parceiros I&D
da BTID nacional e do SCTN.

ao Networking, ao emprego das tecnologias de informação e à gestão de informação como veículos de suporte à implementação da Estratégia de I&D de Defesa.
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FIG. 3.3 – Estratégia de I&D de Defesa – Eixos Estratégicos, Vectores e Objectivos Operacionais
3.16 Quanto à Gestão de Informação,
pretende-se identificar e implementar os
processos e actividades que, de forma sustentada, assegurem o desenvolvimento da
Estratégia de I&D de Defesa, através de
indicadores que apoiem a decisão a nível
superior.

Princípios de Desenvolvimento da I&D
de Defesa
Maximizar o desenvolvimento das
capacidades da BTID nacional nas áreas
tecnológicas prioritárias.
Promover a cooperação em I&D, ao nível
nacional e internacional, potenciando o
desenvolvimento de soluções nos domínios
tecnológicos de matriz dual.
Promover as iniciativas nacionais no
domínio cooperativo internacional, visando
potenciar
o
desenvolvimento
das
capacidades tecnológicas nacionais.
Acompanhar a evolução das áreas
tecnológicas prioritárias, identificando o
potencial de tecnologias emergentes no
desenvolvimento de Capacidades de Defesa
a médio/longo prazo.
Promover o desenvolvimento de
mecanismos de transferência tecnológica,
visando potenciar a integração de tecnologia
em novos equipamentos e sistemas de
Defesa.
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PARTE 3
EIXOS ESTRATÉGICOS
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3.1 EIXO DE DESENVOLVIMENTO

04: Orientação
05: Coordenação
06: Integração
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO

04:

Orientação

4.1 No âmbito da presente Estratégia, os
objectivos

operacionais

para

o

período

2010-2012, associados ao vector Orientação,
são os seguintes:

Objectivos Operacionais
2010 - 2012
Objectivo 1.1.1 – Promover a constituição de
Comissões de Avaliação, destinadas a apoiar o
processo interno de Análise e Avaliação das
propostas técnicas de projectos I&T de Defesa,
desejavelmente com a participação dos Ramos
das FA’s e EMGFA.
Objectivo 1.1.2 – Desenvolver o processo de
identificação das prioridades I&D de Defesa.
Objectivo 1.1.3 – Promover a apresentação de
propostas de projectos I&D, orientadas por áreas
tecnológicas prioritárias, através da acção
coordenadora dos Coordenadores Nacionais
(CN).

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Sustentar, Reforçar e Desenvolver as
Capacidades Militares

Objectivo 1.1.6 – Promover a apresentação de
propostas de projectos I&D de Defesa, numa
matriz cooperativa entre os ramos das FA e
outros pólos de investigação da BTID nacional e
SCTN.

ORIENTAÇÃO

Objectivo 1.1.7 – Promover a apresentação de
propostas de projectos I&D de Defesa no
domínio da Transferência de Tecnologia ou de
de projectos anteriores.
Objectivo 1.1.8 - Promover a implementação
de um processo
, permitindo a
integração de tecnologias emergentes no esforço
associado à edificação das capacidades de
Defesa.
Objectivo 1.1.9 – Promover a I&D de Defesa
em tecnologias emergentes, com potencial
aplicação em capacidades de Defesa existentes
ou a desenvolver.
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Cliente

Objectivo 1.1.5 – Promover a apresentação de
propostas de projectos I&D com potencial para
desenvolvimento cooperativo internacional.

Promotor

Desenvolver a Base Tecnológica e Industrial
de Defesa
Facilitador

Objectivo 1.1.4 – Promover a inclusão da
componente I&T em Acordos internacionais
Bilaterais com países não representados na
EDA / NATO.

ENVOLVENTE
(Potencialidades e Análise crítica da situação)

DESENVOLVIMENTO

EIXOS ESTRATÉGICOS

SUSTENTAÇÃO

EIXO DE DESENVOLVIMENTO

05:

Coordenação

5.1 No âmbito da presente Estratégia, os
objectivos

operacionais

para

o

período

2010-2012, associados ao vector Coordena-
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Cliente

Promotor

Facilitador

ção, são os seguintes:

EIXO DE DESENVOLVIMENTO

06:

Integração

6.1 No âmbito da presente Estratégia, os
objectivos

operacionais

para

o

período

2010-2012, associados ao vector Integração,
são os seguintes:
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3.2 EIXO DE SUSTENTAÇÃO

07: Networking
08: Tecnologias de Informação
09: Gestão de Informação
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EIXO DE SUSTENTAÇÃO

07:

Networking

7.1 No âmbito da presente Estratégia, os
objectivos

operacionais

para

o

período

2010-2012, associados ao vector Networking,
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Cliente

Promotor

Facilitador

são os seguintes:

EIXO DE SUSTENTAÇÃO

08:

Tecnologias de Informação

8.1 No âmbito da presente Estratégia, os
objectivos

operacionais

para

o

período

2010-2012, associados ao vector Tecnologias de Informação são os seguintes:

ENVOLVENTE
(Potencialidades e Análise crítica da situação)
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
Sustentar, Reforçar e Desenvolver as
Capacidades Militares

Objectivos Operacionais
2010 - 2012
Objectivo 2.2.1 – Promover o desenvolvimento
de um suporte WEB, associado ao
do MDN,
para apoio à divulgação das oportunidades I&D
de Defesa.
Objectivo 2.2.2 – Promover o desenvolvimento
de um portal de I&D de Defesa, associado ao
do MDN, com acesso privilegiado para
parceiros I&D.

Cliente

Promotor

Facilitador

Desenvolver a Base Tecnológica e
Industrial de Defesa

DESENVOLVIMENTO

EIXOS ESTRATÉGICOS

TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO
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SUSTENTAÇÃO

EIXO DE SUSTENTAÇÃO

09:

Gestão de Informação

9.1 No âmbito da presente Estratégia, os
objectivos

operacionais

para

o

período

2010-2012, associados ao vector Gestão de
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Cliente

Promotor

Facilitador

Informação são os seguintes:
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PARTE 4
DESAFIOS

10: Clusters de Excelência
11: Transferência de Tecnologia
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DESAFIOS

10:

Clusters de Excelência

10.1 O desenvolvimento e a sustenta-

cia e inovação, clusters, que suportem

ção

das Capacidades Militares de

a identificação das futuras necessida-

Defesa, requerem por parte do MDN e

des tecnológicas, tendo por referência

dos potenciais parceiros I&D uma

os requisitos das Capacidades Militares

adequada capacidade de acompanha-

de Defesa e as oportunidades dos

mento e identificação do potencial da

mercados de I&D e de armamento.

envolvente tecnológica, num cenário
caracterizado por um vasto espectro
tecnológico e por uma elevada dinâmica evolutiva.

10.4 Estes clusters constituem os pilares necessários ao desenvolvimento de
núcleos de excelência tecnológicos,
potenciadores da capacidade competi-

10.2 Decorrente deste cenário, assis-

tiva da BTID nacional no domínio da

te-se a uma tendência crescente de

I&D de Defesa no contexto internacio-

especialização do tecido tecnológico

nal.

nacional,

para

a

constituição

em

nichos tecnológicos, cobrindo determinadas áreas de investigação do sistema científico e tecnológico nacional,
através da aquisição de competências
específicas, em termos de recursos
humanos e materiais.

10.5 No contexto cooperativo, a partilha de conhecimento entre clusters
tecnológicos e centros de excelência
de Defesa, constitui uma oportunidade
emergente que, a par das iniciativas
decorrentes dos roadmaps de desenvolvimento da Estratégia Europeia de

10.3 Tendo em consideração a carac-

I&T de Defesa, promovem o reforço

terização e a tendência do tecido tec-

da Base Tecnológica e Industrial de

nológico nacional e a orientação da

Defesa Europeia, na qual interessa

Defesa para as áreas tecnológicas

potenciar a participação nacional.

prioritárias, constitui um desafio da
Defesa Nacional, em estreita cooperação com os parceiros I&D, o desenvolvimento de mecanismos e processos
que sustentem a organização da BTID

10.6 A perspectiva de um programa
de I&D coerente com as necessidades
da Defesa, cujos resultados se pretende partilhar nos diferentes clusters
tecnológicos, promovendo a transfe-

e do SCTN em estruturas de excelênEstratégia de I&D de Defesa - 30

DESAFIOS

10:

Clusters de Excelência

rência de tecnologia e a sua exploração no desenvolvimento de equipamento de Defesa, constitui uma meta
a alcançar pelo MDN, a médio prazo.
10.7 A estrutura de Clusters deverá
assim resultar da colaboração entre
entidades do MDN, da BTID nacional e
do

SCTN

(Institutos,

Laboratórios,

Universidades), promovendo a definição de programas de I&D focado nas
tecnologias prioritárias para a Defesa.
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DESAFIOS

11:

Transferência de Tecnologia

11.1 A edificação de Capacidades de

Teste e Avaliação em ambiente opera-

Defesa, requerem por parte do MDN e

cional.

dos potenciais parceiros I&D, um adequado reposicionamento que facilite a
evolução dos subprodutos tecnológicos, decorrente da actividade I&D nos
níveis de TRL 1 – 6, para níveis mais
avançados que conduzam a soluções
tecnológicas que, permitam a médio e
longo prazo, o Desenvolvimento e

11.4 Nesta matéria pretende-se consolidar o papel do MDN, enquanto utilizador final da tecnologia e promotor
das entidades da BTID nacional e do
SCTN, no que refere à sua capacidade
para inovar e acomodar o conceito de

technology push nos seus processos
internos.

eventual Produção de equipamentos
11.5 Do processo de transferência de

para a Defesa nacional.

tecnologia e do respectivo desenvol11.2 Interessa assim identificar os
mecanismos e instrumentos que permitirão ao MDN promover, com os
parceiros I&D da BTID e SCTN, o
desenvolvimento

tecnológico,

num

processo orientado para a Transferência de Tecnologia, conducente à incorporação de novas soluções tecnológicas no domínio das Capacidades Militares da Defesa nacional.

vimento de soluções tendentes à produção

de

ainda acautelar a definição da matriz
de investimento por parte do MDN e
dos

parceiros

permitirá

potencialmente se destinam a equipar
a Defesa nacional, a médio e longo

as suas Capacidades militares.

terminal,

o

quer na definição inicial de requisitos,
quer no acompanhamento do desendos

que

sede de Plano de I&D de Defesa, que

envolvimento das Forças Armadas,

volvimento

I&D,

financiar os projectos identificados em

tância por se tratar de uma fase de
tecnológica

interessa

prazo, sustentando ou desenvolvendo

11.3 Reveste-se de particular impor-

exploração

equipamentos,

equipamentos,

nomeadamente no procedimento de
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Glossário de Termos e Definições
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Glossário de Termos e Definições

Base Tecnológica e Industrial de

Conhecimento aplicado – aplicação

Defesa (BTID) – conjunto das empre-

e domínio da teoria na concretização de

sas públicas e privadas, bem como

projectos. Implica normalmente a exe-

organizações civis ou militares que, de

cução e domínio de técnicas específicas

forma articulada e complementar ou

aliadas à produção de protótipos e

competitiva, intervenham numa ou mais

demonstrações de tecnologia (por natu-

etapas do ciclo de vida logístico do

reza, este conhecimento reside funda-

material utilizado pela Defesa Nacional,

mentalmente no tecido industrial).

concorrendo com o fornecimento de
bens e serviços, designadamente nas

Exploração

fases de investigação, desenvolvimento

domínio da teoria e técnicas associadas

tecnológico, demonstração, produção,

à fase de produção de um determinado

manutenção, alteração, modernização e

produto. É caracterizado pela procura e

desmilitarização/eliminação.

necessidades em termos de mercado.

Capacidades I&D do tecido cientí-

ID-Tech – caracterização das compe-

fico e tecnológico – recursos huma-

tências tecnológicas e respectivo grau

nos e em meios materiais nos domínios

de maturidade, detido pela entidade

do conhecimento, técnicas e tecnologias

I&T. O procedimento ID-Tech regista as

detidos por universidades, pólos de

capacidades

tecnológicas

investigação e desenvolvimento, indús-

através

taxionomia

tria e outros disponíveis e mobilizáveis

UK6TT e da escala de TRL.

da

do

conhecimento

–

nacionais
tecnológica

para a execução de trabalho de investiI&D de Defesa – entende-se por

gação.

Investigação

e

Desenvolvimento

de

Conhecimento base – conhecimento

Defesa o conjunto de iniciativas e acti-

e o seu domínio em termos teóricos e

vidades de índole científica e/ou tecno-

conceptuais,

lógica relacionadas com a geração e

normalmente

detido

desenvolvido nas universidades.

e

aplicação de competências, conhecimentos e saberes em áreas e domínios
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que, directa ou indirectamente, concor-

ção. Interessa neste contexto identificar

rem para a satisfação de lacunas ou

e caracterizar tecnologicamente (ID-

objectivos de capacidades militares de

Tech) a representatividade relevante

defesa, bem como para o reforço da

nos vários sectores, nomeadamente,

base tecnológica e industrial de defesa

universidades, laboratórios, centros de

(nacional e europeia). Compreende,

investigação, pólos científicos, organi-

sem prejuízo de outras actividades,

zações de indústria, quer se trate de

investigação básica, investigação apli-

entidades públicas quer privadas.

cada e demonstração de tecnologia de
interesse para a Defesa.

Projecto I&D – Actividade de investigação decorrente de um processo ou

I&D versus I&T – no sector da Defesa, a Investigação encontra-se dividida
em Investigação e Tecnologia (I&T) e
Investigação e Desenvolvimento (I&D).
A I&T centra a sua actividade entre a

ideia originada numa proposta, que,
depois de devidamente instruída, tem
como suporte uma necessidade ou
requisito actual ou em perspectiva no
domínio da Defesa.

investigação básica e a demonstração
de tecnologia. Nos casos em que a
investigação vai mais além no espectro,
abrangendo, por exemplo, o desenvolvimento de protótipos com vista a uma
futura produção, será mais correcto utilizar o conceito alargado de I&D (que
corresponde ao conceito R&D adoptado
na NATO e UE).

Transferência de Tecnologia – processo pelo qual uma tecnologia existente é orientada para uma determinada
utilização operacional, estabelecendo a
ligação entre a fase Demonstração (TRL
6 - limite superior do Plano I&T) e a
fase de exploração tecnológica terminal
e orientada conducente ao Desenvolvi-

Networking – Procedimento de identificar e estabelecer uma rede de contactos institucionais com o objectivo de
estabelecer um fluxo eficaz de informa-

mento (TRL 7-8) e eventual Produção
(TRL 9). Este procedimento é iniciado
com uma avaliação do potencial tecnológico para as capacidades de Defesa.
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Contacto
Ministério da Defesa Nacional
Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa
Av. Ilha da Madeira, 1
1400-204 Lisboa

www.mdn.gov.pt
Email: dgaied@defesa.pt
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