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1. Introdução 
 

 
Hoje em dia, falar de novas tecnologias implica falar de novas formas de 

organização do trabalho, novos tipos de mercado, nova regulamentação, novas 

formas de atuar, novos hábitos, novos desafios, … 

A sociedade atual está fortemente centrada não só nas novas tecnologias e nos 

avanços tecnológicos, mas também na descoberta de novos conhecimentos que lhe 

estão na base. 

Ao longo deste trabalho iremos abordar a relação estabelecida entre 

conhecimento científico, tecnologia e desenvolvimento, sendo esta a nossa linha 

orientadora. Nesse sentido, analisaremos um grupo português, a Critical Software, que 

servirá de exemplo desta relação. 

Este trabalho, realizado no âmbito das disciplinas de Filosofia e Economia A, tem 

por objetivos: conhecer um caso de sucesso na economia portuguesa; refletir sobre a 

relação entre conhecimento científico, poder e desenvolvimento socioeconómico bem 

como da necessidade de um uso ético da ciência, mostrando a importância da ciência 

e da sua aplicação tecnológica para o desenvolvimento social e económico. 

O trabalho está dividido em três fases: numa fase inicial, começamos por 

explorar a temática da importância da tecnologia e das TIC nos dias de hoje; numa 

segunda fase, faremos a análise do grupo Critical Software, onde iremos efetuar uma 

apresentação do grupo focando os pontos que considerámos mais relevantes, 

analisando alguns dados empíricos; numa terceira fase, iremos refletir filosoficamente 

acerca da relação anteriormente referida. 

Ao longo de todo o trabalho defendemos a posição segundo a qual o 

conhecimento científico é essencial uma vez que, não só está na base da inovação e 

dos avanços tecnológicos, como as suas aplicações se traduzem na produção de 

riqueza e consequentemente de desenvolvimento socioeconómico. Nesse sentido, 

defendemos que é fundamental que o Estado, as empresas, as instituições e todos os 

organismos colaborem e invistam no desenvolvimento do conhecimento científico. No 

entanto, vamos também refletir sobre a necessidade de um uso ético e responsável da 

ciência. 
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2. A importância das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no Mundo Global 

 

Atualmente vivemos na Era da informação ou Era digital, marcada pelos grandes 

avanços científicos e tecnológicos que permitiram a massificação e divulgação da 

informação à escala global. É também designada por Era Global, uma vez que a 

globalização se tem sentido não só ao nível da informação, mas também ao nível da 

economia, com o crescimento acentuado do comércio internacional e das ligações 

entre os países. 

Um dos fatores que permitiu a entrada nesta nova Era foi o desenvolvimento das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

As TIC designam o conjunto de produtos ou serviços e recursos 

hardware/software (hardware, sistemas software, comunicações, inteligência artificial, 

sistemas de apoio a desenho e produção, sistemas de apoio a executivos, etc) que 

permitem a recolha, armazenamento, transferência e utilização de dados. Deste modo, 

podem ser divididas em 3 grandes áreas: Computadores (Informática e Burótica), 

Comunicação (Telecomunicações e Telemática), Controlo e Automação (Robótica e 

CAD-CAM). 

As TIC têm vindo a ocupar uma posição de destaque em vários domínios, 

nomeadamente na economia e na ciência, para além de constituírem um fator de 

desenvolvimento socioeconómico e dinamismo quer empresarial, quer regional ou 

mesmo nacional. 

Dados estatísticos1 mostram que o setor das TIC, na OCDE, é responsável por 

8% do Valor Acrescentado (VA) das empresas e emprega cerca de 16 milhões de 

pessoas. Com a reestruturação mundial da produção, assistiu-se a um processo de 

deslocalização das empresas de produção das TIC (ligadas sobretudo ao hardware) 

para países onde o custo da mão-de-obra é significativamente mais baixo, como é o 

caso da China e Índia. 

Apesar disso, os países mais desenvolvidos, como os EUA e o Japão, estão 

mais ligados à parte da inovação e do software, que é responsável por cerca de 2/3 do 

VA produzido pelas TIC. 

As empresas relacionadas com as TIC assumem também a liderança em 

matéria de I&D. 

 
 

1 Dados fornecidos numa Palestra proferido no ISCAC no dia 8 de Abril de 2013. 
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No caso de Portugal, a solução passaria por apostar em inovação e no 

investimento em novas tecnologias de forma a aumentar a produtividade interna e 

melhorar a competitividade a nível internacional. 

Em 2006, o mercado nacional das TIC registou um crescimento de cerca de 7% 

tendo as receitas alcançado os 7,6 mil milhões de euros. 

Dentro destes setores das TIC, um dos grupos nacionais que se tem destacado 

é a Critical Software. 

Nos últimos anos, o grupo tem apresentado uma evolução bastante positiva 

afirmando-se não só no mercado nacional mas também no mercado internacional. 
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3. Critical Software: Um caso de sucesso em Portugal 
 

 

3.1 Caracterização empresarial 
 

O grupo Critical Software, sediado em Portugal, é um grupo muito promissor, 

com projetos ambiciosos, desenvolvendo, com sucesso à escala mundial, programas e 

componentes informáticos relacionados com sistemas críticos. 

A Critical SGPS, SA (empresa mãe que gera as participações do grupo) está 

sediada em Portugal, no parque industrial de Taveiro, em Coimbra, onde se localiza 

também a Critical Software, SA, a primeira empresa do grupo. 

Atualmente, o grupo conta com 7 subsidiárias (empresas detidas 

maioritariamente por outra empresa - empresa mãe) em Portugal (Coimbra, Lisboa e 

Porto), no Reino Unido (Yeovil e Southampton), nos EUA (Chicago), no Brasil (São 

Paulo), em Moçambique (Maputo), em Angola (Luanda) e em Singapura (Singapura). 

O grupo conta ainda com mais de 350 colaboradores. 

O grupo Critical Software desenvolve tecnologias de software ligadas a sistemas 

críticos de informação, fornecendo também serviços associados de engenharia e 

consultoria, concebendo e desenvolvendo soluções de software à medida dos 

requisitos dos clientes. 

É administrado pelo Manuel Gonçalo Quadros (Presidente do Conselho de 

Administração), Abel da Conceição Pinto (Vogal do Conselho de Administração) e Dr. 

João Fernando Carreira (Vogal do Conselho de Administração). Recentemente Marco 

Costa, tornou-se CEO da Critical (o primeiro CEO que não foi um dos co-fundadores). 

O grupo Critical Software é ainda composto por spin-off 2 tais como a Critical 

Health, Critical Links, Critical Manufacturing, Critical Materials, IT Grown e Critical 

Management and Consulting. Uma das vantagens destas spin-offs é o facto de se 

tratar de empresas independentes que podem cada uma focar-se em apenas um 

produto ou serviço de forma a especializar-se no mesmo. 

 

 
3.2 Características Principais e Diferenciadoras 

 

Segundo a Critical Software, na sua página electrónica, uma das metas 

inicialmente estabelecidas (já alcançada) era tornar a empresa (na altura apenas a 

2 Empresas que surgem da cisão de uma determinada área de uma outra empresa. Por exemplo: A 
Critical Software investiu três milhões de euros na cisão da sua área de sistemas avançados de produção 
que deu origem à Critical Manufacturing, empresa que se posicionará como fornecedor à escala global 
de soluções de tecnologias de informação para a área de sistemas avançados de produção. 
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Critical Software, SA) internacionalmente reconhecida pela sua excelência na previsão 

de soluções pioneiras e inovadoras em diversos mercados, garantindo a elevada 

qualidade e fiabilidade dos sistemas. 

O grupo prima pela qualidade e inovação tecnológica, bem como pelo 

compromisso assumido com os clientes e colaboradores, tendo sempre como meta 

entregar o produto dentro do prazo e orçamento estabelecidos e com a máxima 

qualidade. 

A sua cultura internacional permite-lhe uma melhor compreensão da exigência 

dos mercados, possibilitando-lhe, desta forma, entrar nos mercados mais exigentes à 

escala global, com uma rápida adaptação. Assim, a Critical encontrar-se apta a 

competir nos mercados mais amadurecidos, ultrapassando as barreiras que se 

colocam à sua entrada e consolidando a sua presença através da forte ligação com os 

clientes. 

 
A empresa baseia-se, assim, em seis valores fundamentais para atingir o 

sucesso: 

 Visão Global: Estar presente na maioria dos mercados amadurecidos. 

 Clientes: Grande compromisso para com os clientes, tendo em vista a sua 

plena satisfação. 

 Qualidade: Desenvolver e fornecer tecnologia e engenharia de excelência. 

 (Re) Investimento e Crescimento: (Re)Investir os lucros para impulsionar o 

crescimento. 

 Pessoal e Comunidade: O mérito, a força e a energia podem fazer a diferença. 

 Inovação e I&D: Orientar a estratégia de crescimento prosseguindo os projetos 

internos, especialmente os que promovem a criação de valor, e ao mesmo 

tempo formar parcerias para estes produtos de forma a minimizar o risco, a 

otimizar o investimento e o retorno. 

 

 
3.3 História do Grupo 

 

“Desde 1998 temos o compromisso de fazer a diferença” 

 
 

Fundada em 1998, a Critical Software, empresa original do grupo, nasceu da 

visão de três alunos da Universidade de Coimbra, no decorrer dos seus projetos de 

Doutoramento, e contou com a ajuda da Incubadora de Empresas do Instituto Pedro 

Nunes. 



8  

Gonçalo Quadros, João Carreira e Diamantino Costa estavam a desenvolver 

uma tecnologia que através da injecção de falhas nos sistemas críticos, previa a 

reação dos mesmos, de forma a corrigir essas mesmas falhas. A partir daí publicaram 

alguns pappers3 em revistas da especialidade, sendo que uma dessas publicações 

acabou por chegar ao laboratório da NASA. Esta mostrou-se aliciada pelo projeto e 

relevou especial interesse numa solução baseada nesta tecnologia que permitisse 

testar alguns dos sistemas dos seus laboratórios. Após um período de maturação de 

cerca de um ano, concretizou-se a venda do Xception, desenvolvido pela Critical 

Software que posteriormente foi também introduzido na estação espacial Europeia, 

Chinesa e Japonesa. 

Segundo Rui Biscaia, responsável de Marketing e Comunicação da Critical, 

numa entrevista à CoimbraDEC, trata-se de “Um produto de nicho na área da 

confiabilidade dos sistemas informáticos. Com ele conseguimos ultrapassar alguma da 

concorrência, nomeadamente, empresas americanas, tendo sido difícil convencer uma 

agência espacial como a NASA a comprar esta tecnologia recém-formada por três 

alunos do doutoramento da Universidade de Coimbra. Desde então conseguimos ter o 

branding da NASA associado à Critical Software, suportando muito do nosso 

conhecimento científico.” 4 

Em resultado desta parceria com a NASA, a Critical criou a primeira subsidiária 

nos EUA para estar mais próxima deste novo cliente. 

À medida que a empresa foi crescendo, foi surgindo a necessidade de criar 

empresas subsidiárias e spin-off noutros pontos do globo e assim surgiu o grupo 

Critical Software. 

Desde então, tem vindo a desenvolver novas tecnologias ligadas com os 

sistemas críticos não só na área da aeroespacial, mas também noutros âmbitos como 

a defesa, o setor financeiro e as energias, tendo parcerias com várias empresas, 

universidades e centros de investigação não só em Portugal mas em todo o mundo. 

A Critical tem vindo a ser premiada não só pela sua excelência e qualidade 

demonstrada ao nível do software desenvolvido mas também no âmbito da valorização 

da inovação e do capital humano. Um dos prémios mais importantes foi, em 2010, o 

certificado CMMI Nível 5 que avalia numa escala de 1 a 5 o processo de 

desenvolvimento de softwares, sendo este nível atribuído apenas a um número restrito 

de empresas a nível mundial. 

 
 
 
 

3 Artigos científicos ou técnicos publicados em revistas da especialidade. 
4 In CoimbraDEC (S.d). Entrevista à Critical Software. 
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3.4 Mercado 
 

Atualmente, o grupo Critical desenvolve softwares em diversas áreas: 

Aeronáutica, Aeroespacial, Defesa, Energia, Sector Financeiro, Administração Pública, 

Saúde, Manufatura, Telecomunicações e Transportes. 

Analisemos um pouco mais as áreas que registaram uma maior importância para 

o grupo nos últimos anos. 

 
Aeronáutica, Aeroespacial, Defesa e Segurança 

A Critical tem uma grande reputação a nível mundial no setor aeroespacial, 

aeronáutico e da defesa sendo considerada uma parceira confiável e pró-ativa para 

clientes que procuram soluções inovadoras para os desafios mais exigentes. A sua 

experiência e conhecimento nestes domínios resultante dos anos de relacionamento 

com forças armadas e de segurança, estações espaciais, empresas de engenharia 

aeronáutica, permitiu ao grupo ocupar uma posição de destaque no desenvolvimento 

de sistemas de defesa e segurança, controlo e monitoramento, tendo em vista adoção 

de novas estratégias mais eficazes. Deste modo, desenvolve sistemas de software de 

alta qualidade e garantia que utilizam as melhores tecnologias disponíveis e que são 

integrados noutros sistemas críticos e interfaces. 

 
Energia 

Face aos atuais problemas que se colocam à produção e energia, 

nomeadamente, a necessidade de reduzir o consumo energético e apostar em 

energias limpas, são necessárias soluções inteligentes e inovadoras. Nesse sentido, a 

Critical Software tem desenvolvido produtos e sistemas inovadores que são 

introduzidos nas redes de produção e distribuição de energia tornando-os mais 

eficientes respondendo assim às necessidades específicas do mercado que estão em 

constante mudança. Desta forma, a Critical permitiu que algumas das grandes 

empresas internacionais do setor melhorassem a sua exploração e operações 

tornando-as mais eficientes de modo a que a produção de energias renováveis à 

escala mundial se torne mais eficiente e fiável. 
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Setor financeiro 

Atualmente, a pressão para um crescimento sustentável e para a flexibilidade e 

adaptabilidade às oportunidades de mercado requerem abordagens inovadoras, na 

qual a tecnologia é fundamental para a competitividade. 

Deste modo, a Critical Software tem vindo a desenvolver e integrar soluções 

para o setor financeiro (instituições bancárias, de investimento e seguradoras) 

baseadas em gestão de trabalho, plataformas de arquivo, proteção de informações 

confidenciais, deteção de fraudes e avaliação da verificação e validação independente 

em infraestruturas de tecnologia e informação. 

A vasta gama de produtos e serviços oferecidos colocam o grupo numa posição 

vantajosa para empreender o desenvolvimento, integração e implementação dos 

sistemas e aplicações no setor financeiro independentemente da sua dimensão e 

complexidade. 

Para atingir custos mais reduzidos, a Critical suporta todo o ciclo das aplicações 

e da definição e implementação de estratégias a medio-longo prazo, consoante as 

necessidades específicas das empresas. 

 
Setor público 

Com a evolução tecnológica dos últimos anos, os Estados têm necessidade de 

apostar em e-serviços e novas tecnologias, mais eficazes e eficientes. Nesse sentido, 

a Critical tem vindo a desenvolver softwares sobretudo no âmbito da segurança e 

ciber-segurança, da justiça, dos assuntos internos e da educação. 

 
Clientes e Parceiros 

Dentro do vasto leque de clientes do grupo Critical destacamos: 

 Angola Telecom 

 AWE, Atomic Weapons 

Estab. 

 Banco BPI 

 Banco Caixa Geral 

 Banco Millennium BCP 

 Bank of America 

 Bank of New York 

 Caixa Geral de Depósitos 

 Cranfield University 

 ESA - European Space 

Agency 

 European Commission 

 Exército Português 

 Grupo Portucel Soporcel 

 Hospitais da Universidade 

de Coimbra 

 JAXA 

 Medical College of 

Georgia 

 Metro do Porto 
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 Min. da Economia 

 NASA 

 PT Comunicações 

 Siemens S.A. 

 University of Coimbra 

 University of Karlsruhe 

 University of Toronto 

 Vodafone Portugal, S.A. 
 
 

Principais projetos: 

 charge.ME 

 RightsWATCH 

 TypeWATCH 

 csWOW 

 csXCEPTION 

 csDATABASE 

 csD2S 

 

 csEMS 

 ISVV 

 Beyond Logistics 

 Oversee 

 mobiOS 

 csPower. 

 

 

3.5 Dados económicos e Sociais 
 

Análise económica 

Nos últimos anos, apesar da conjuntura económica atual, a Critical têm registado 

um crescimento da sua atividade bem como da sua produtividade que se deve 

sobretudo ao aumento das exportações e ao reforço da sua posição no exterior. 

Alguns indicadores mostram que o grupo cresceu em média 15% ao ano, sendo que 

cerca de 70% do seu volume de negócios resultou das exportações. 

Em 2011, as operações no Reino Unido, no Brasil, nos EUA e em Moçambique 

cresceram cerca de 55%. 

Nesse mesmo ano, a Critical atingiu um novo record no desempenho de vendas, 

ultrapassando pela primeira vez a barreira dos 20 milhões de euros em volume de 

negócios (20,5 milhões de euros). 

Os setores que, entre 2009 e 2011, registaram um crescimento de vendas mais 

acentuado foram o setor aeroespacial (de 11% para 29% do volume de negócios 

total), o setor financeiro (de 8% para 20%), o setor público (de 8% para 10%) e as 

energias (de 7% para 11%). (fig. 1 ) 
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Critical Software (fig. 1) 

 

Fonte: Relatório Anual de Contas de 2012 da Critical Software 

 
 

Em 2011, o grupo investiu cerca de 680 000 € no desenvolvimento de novos 

produtos e cerca de 2,3 milhões de euros em I&D (Investigação & Desenvolvimento). 

O lucro obtido antes das deduções fiscais e financeiras rondou, em 2011, os 8% 

do valor das vendas, enquanto no ano anterior rondou os 7% das vendas. 

 
Inovação 

No âmbito da inovação, a Critical Software desenvolveu dois programas: o iTi e o 

Top-Knowledge. 

O programa iTi (Ideas to Income) tem como objetivo promover a inovação. Este 

programa criado em 2006 mostra a importância do empenho de todos para o processo 

de criatividade e geração de novas ideias para o futuro da Critical. Este programa 

conta não só com a participação dos funcionários, mas também da comunidade no 

geral. Alguns indicadores mostram um aumento das ideias implementadas com 

sucesso em relação às submetidas. 

O programa Top-Knowlegde tem por objetivo ajudar os seus empregados que 

pretendem investir em qualificações através de mestrados, pós graduações ou 

doutoramentos. Este programa é visto como uma forma de aumentar a capacidade de 

inovação e o conhecimento que estão na base da empresa. 

 
Recursos Humanos 

A Critical Software registou em 2011, uma média de 286 trabalhadores (fig.2). 

Trata-se de mão-de-obra altamente especializada sobretudo engenheiros informáticos 

ligados ao software e à computação. Em 2011, foram abertas 47 novas vagas para as 

quais houve 1557 candidatos (fig.3). A seleção tem como base requisitos específicos e 
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provas que pretendem testar o conhecimento, a experiência e a competência dos 

candidatos. 

Quadro de Pessoal do grupo, por 

ano civil (fig. 2) 

Número de vagas abertas pelo grupo, 

por ano civil (fig. 3) 

 

 

Fonte: Relatório Anual de Contas de 2012 da Critical Software 

 
 

Para uma empresa em que a inovação e a introdução de novas tecnologias são 

uma constante é imprescindível que o seu capital humano esteja em constante 

formação de forma a aumentar os seus conhecimentos e capacidades, mantendo-se 

atualizado, pois só assim é possível competir num mundo em constante mudança 

onde todos os dias surgem novas ideias e novos produtos e onde uma empresa, para 

ter sucesso, tem de estar um passo à frente. 

Assim, em 2011, a Critical investiu cerca de 7564 horas de formação para os 

seus trabalhadores (menos 4088 horas do que no ano anterior) o que representa uma 

média de 35 horas por trabalhador, com um investimento individual que ronda os 1150 

€. A formação é realizada através da participação em seminários, workshops entre 

outras formas e visa não só a aquisição de novos conhecimentos técnicos específicos 

mas também o desenvolvimento pessoal. A empresa dinamizou ainda cursos de inglês 

uma vez que se trata de uma língua imprescindível no setor e nas relações com o 

mercado externo. 

 
 

3.6 Perspetivas de futuro 
 

Segundo Gonçalo Quadros (2012), numa entrevista ao Expresso5, um dos 

objetivos para o futuro é passar dos serviços para os produtos: "ser conhecidos como 

uma marca capaz de colocar produtos no mercado" e não apenas serviços: "Só 

 
 
 

5 Monteiro, C. (2012) Critical Software: mais do que uma tecnológica, um polvo de inovação. In Jornal 
Expresso 
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conseguimos ser uma indústria madura e competir à escala global se formos bem- 

sucedidos na colocação de produtos no mercado". 

Apesar da atual crise económica, o grupo continua a criar projetos inovadores, 

ambiciosos e de qualidade. O grupo combina talento, cultura e paixão para fazer 

produtos de excelência que o tornam dinâmico e próspero. 

As perspetivas são de expansão, sendo que o grupo “quer estar onde estão os 

seus clientes”. Para isso, a Critical tem vindo a investir na sua presença no hemisfério 

sul, especialmente países de língua portuguesa com o objetivo de responder mais 

rapidamente às necessidade dos seus clientes em tempo útil. 

Atualmente, a aposta estratégica na internacionalização está centrada 

fortemente na Ásia, especialmente na China (um mercado com elevado potencial), 

sendo que a subsidiária em Singapura tem por objetivo atrair para do volume de 

negócios dessa região. 

3.7 Análise Critica (pontos fortes e pontos fracos) 
 

Após a análise do grupo, assinalamos como principais pontos fortes: 

 O espirito empreendedor e ambicioso que está na base do grupo; 

 A aposta na inovação e na qualidade; 

 Mão-de-obra altamente qualificada; 

 Valorização da criatividade, da investigação e desenvolvimento; 

 Grande abertura ao exterior; competitividade a nível internacional; 

 Parcerias com grandes empresas, organizações, instituições e 

universidades de todo o mundo 

 Cultura internacional, que facilita a entrada nos mercados internacionais; 

 Aposta na formação contínua dos seus trabalhadores; 

 Resposta eficiente dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos. 

 

No entanto, realçamos também 2 pontos que consideramos menos positivos: 

 Risco acrescido dado que trabalhando com projetos de grande dimensão 

e elevado custo, caso os projetos não se concretizem, os prejuízos 

podem ser muito avultados; 

 Tal como o grupo refere no site, consideramos que este deveria já ter 

apostado na produção de produtos e não apenas na prestação de 

serviços, sendo que algumas das empresas concorrentes, como a 

Microsoft, também apostaram na colocação de produtos mundiais 
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4. Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Socioeconómico 
 

 

A Critical Software é um exemplo da relação estabelecida entre a produção de 

conhecimento científico, as tecnologias e a criação de riqueza e consequentemente de 

desenvolvimento socioeconómico. Esta relação vem desfazer a posição arreflexiva de 

que o investimento na produção de conhecimento não só é um “desperdício” como 

não tem implicações positivas para a sociedade. 

Ao longo deste ensaio vamos discutir alguns dos aspetos da complexa relação 

estabelecida entre Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Socioeconómico bem como 

a relação entre Conhecimento e Poder problematizando algumas das questões que 

surgem no confronto entre Ciência e Economia. 

Iremos, por isso, defender, por um lado, a linha de raciocínio segundo a qual o 

conhecimento científico gera riqueza e bem-estar e que, por isso, é fundamental o 

investimento e a cooperação das diversas entidades no processo científico e, por 

outro, iremos defender a necessidade de um código de ética que garanta correta 

utilização da ciência e da tecnologia em prol da sociedade bem como a privacidade 

dos cidadãos. 

 
 

4.1 Ciência, Tecnologia e Aplicações 
 

Os avanços tecnológicos dos últimos anos, não só têm como base os novos 

conhecimentos científicos como também possibilitam a descoberta de novos 

conhecimentos cujas aplicações se acabam por traduzir em riqueza e/ou em melhoria 

das condições de vida e, consequentemente, em desenvolvimento social e económico. 

À medida que se vai reconhecendo a importância da ciência para o 

desenvolvimento económico e para a melhoria da qualidade de vida humana, têm 

vindo a surgir mudanças na forma como se olha para a ciência e para a tecnologia. 

É frequentemente feita a distinção entre a “ciência pura” – procura de novos 

conhecimentos sem ter na base eventuais aplicações – e a “ciência aplicada” – ciência 

que tem em vista resolver problemas concretos ao desenvolver tecnologias – sendo 

que nos dias de hoje a “ciência aplicada” tem vindo a mostrar uma grande expressão 

uma vez que as investigações não ficam normalmente a cargo da curiosidade do 

cientista, mas são propostas por empresas e governos que financiam essas 

pesquisas, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico, necessitando, para isso, de 

alargar os conhecimentos que lhe estão na base. 

Esta intensa relação entre a ciência e a tecnologia originou o surgimento de 

termos como “tecnociência” que é vulgarmente utilizado para descrever este estado 
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atual de atividade científica, em que existe uma indissociabilidade da Ciências, 

Tecnologias e Aplicações. 

Nesta relação, as TIC exercem um papel fundamental não só na divulgação do 

conhecimento, o que lhe facilita a relação entre a tecnologia e a ciência, favorecendo o 

desenvolvimento de ambas, mas também na produção de saber, sem esquecer do VA 

(riqueza) gerado neste sector. A Critical Software é um dos exemplos das múltiplas 

aplicações do conhecimento científico. 

A Critical desenvolve software e alguns componentes eletrónicos que podem vir 

a ser implementados noutras empresas e instituições e que por sua vez permitem a 

produção de novos conhecimentos. É o caso do software Xception desenvolvido para 

as estações espaciais como a Europeia e a NASA. Esse Software vai, por um lado, 

gerar riqueza, uma vez que essas estações espaciais compram esse produto à Critical 

e, por outro, vai permitir novas descobertas, quer científicas, quer tecnológicas cujas 

aplicações terão um impacto na sociedade gerando riqueza ou permitindo novas 

práticas que levem a uma melhoria da qualidade de vida. 

 

4.2 Ciência e Poder 
 

Porém esta crescente valorização económica, social e política da ciência e das 

suas aplicações levou ao surgimento de algumas questões uma vez que são esses 

mesmos interesses e finalidades sociais, politicas e económicas que, por um lado, 

resultam no impulso do uso destas novas tecnologias mas que por outro, implicam 

também grandes riscos, pois por detrás de promessas de grandes avanços 

tecnológicos e científicos podem estar lucros e interesses financeiros de classes 

dominantes. “(…) o poder que a ciência exerce na sociedade é o produto dialético da 

relação entre o poder que a sociedade exerce sobre a comunidade cientifica e o poder 

que se exerce, por sua vez, no interior desta.” (Infante: 1993). 

Estas questões prendem-se sobretudo com as imensas potencialidades das 

tecnologias e com o poder que o conhecimento científico confere; se este poder for 

utilizado de forma inapropriada, ou seja, sem ter em consideração o fim máximo da 

ciência (o homem), as aplicações do conhecimento que à partida parecia benéfico, 

podem tornar-se extremamente prejudiciais. 

Analisemos um caso concreto: a Critical Software desenvolve uma base de 

dados que tem como fim permitir uma gestão mais organizada e eficiente de 

determinados dados. Essa base de dados é vendida a uma empresa privada de 

Telecomunicações. Imaginemos que a empresa de Telecomunicações decide fornecer 

os dados que constam nessa base de dados a outras empresas, sem autorização dos 
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indivíduos, em troca de um pagamento monetário. Nestas situações, os indivíduos 

poderiam sentir-se lesados, argumentando que o seu direito à privacidade e ao sigilo 

de certos dados tinha sido violado pois tinham sido fornecidas informações sem a 

permissão dos envolvidos. 

Desta forma, o que à partida seria um conhecimento benéfico que tinha como 

objetivo tornar mais eficazes a gestão de dados em empresas privadas passou a ter 

uma aplicação prejudicial. 

 
 

4.3 Necessidade de um uso ético e político da Ciência 
 

Assim, a ciência corre o risco de se tornar um meio para atingir uma 

produtividade acrescida da qual resulte lucros acrescidos independentemente das 

consequências que poderá vir a ter para a população em geral. Desta forma, surgem 

por um lado, a necessidade de um código de ética que garanta que a ciência será 

utilizada apenas em prol da sociedade e, por outro, surge a necessidade de moderar 

os valores/objetivos científicos e os valores/objetivos económicos. 

Retomemos ao nosso exemplo. No caso das situações hipotéticas anteriormente 

referidas se concretizarem, a quem seria atribuída a responsabilidade dos eventuais 

danos? Relativamente a esta questão, da atribuição da responsabilidade, existem 

várias correntes: umas defendem que a responsabilidade é inteiramente de quem 

produziu o conhecimento (neste caso seria da Critical Software); outras defendem que 

a responsabilidade é de quem o aplicou inapropriadamente (neste caso seria empresa 

de Telecomunicações). No entanto, nós vamos defender uma tese alternativa: a de 

que a responsabilidade deve ser dividida por três entidades: quem produz o 

conhecimento; quem o aplica; e o Estado (como entidade legisladora). 

Comecemos por quem produz o conhecimento. A empresa, entidade ou cientista 

que produz o conhecimento científico deve ter em conta eventuais consequências que 

podem advir da sua aplicação, apesar de termos consciência, de que por vezes as 

consequências da incorreta utilização do conhecimento serem imprevisíveis. 

No entanto, os cientistas que produzem o conhecimento científico podem 

sempre argumentar que quando desenvolveram esse conhecimento tiveram em vista o 

benefício que ele poderia trazer para a sociedade. 

Desta forma, a responsabilidade atribuída a quem desenvolve esses 

conhecimentos (cientistas, técnicos, …) centra-se sobretudo na necessidade de prever 

algumas das possíveis implicações que esse conhecimento possa ter e de debater as 

questões éticas que dela surgem. 
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Assim, é fundamental que exista, por um lado, um código de ética que os 

cientistas devem ter presente na sua atividade e que deve reger a ciência tendo em 

conta o benefício para a sociedade, e por outro, as questões éticas, entre as quais o 

problema da liberdade e responsabilidade dos cientistas, devem ser debatidas 

publicamente e não apenas por círculos restritos de cientistas. “O avanço do 

conhecimento científico, e das aplicações a que dá origem, é um processo imparável 

de consequências imprevisíveis se a sua utilização não for humanizada e 

racionalizada.” (Ferreira: 1993) 

Relativamente, a quem o aplica surge um conflito: por um lado, temos os valores 

científicos no qual o homem e o benefício para humanidade são sempre o objetivo 

final; por outro, temos os objetivos económicos que se prendem com a maximização 

lucros. A questão que se coloca é: como moderar os interesses económicos das 

empresas com os objetivos da ciência, ou seja, a maximização de lucros com a 

melhoria das condições de vida da população mundial. 

Nesse sentido, surge a terceira entidade: o Estado. 

Os Estados, através da elaboração de leis, devem estabelecer princípios que 

não podem ser quebrados, sob pena de penalização, e que servem de princípios 

orientadores que visam salvaguardar os interesses públicos. 

Atendendo à evolução da ciência que se tem registado nos últimos anos, importa 

que os Estados não descurem a sua função legisladora, adaptando a legislação 

existente e elaborando nova, consoante o surgimento de novas questões e desafios, 

de forma a garantir o fim máximo da ciência – o bem da humanidade. 

 
 

4.4 Investimento e Cooperação 
 

Para concluir, é ainda de realçar a necessidade do investimento na educação, 

bem como na Ciência e na inovação por parte do Estado, das empresas e de outras 

entidades, como é o caso das Instituições e das Universidades. 

A educação está na base da produção de conhecimento científico, pois é 

fundamental para que os indivíduos não só desenvolvam e adquiram conhecimentos e 

apetências que lhes são necessários na atividade profissional, nomeadamente na 

atividade científica, mas também adquiram competências pessoais e sociais que são 

necessárias a um cientista. Por outro lado, a educação é também importante para 

desenvolver uma massa crítica proactiva e informada capaz de debater as questões 

éticas relativas à ciência, à tecnologia e suas aplicações. 

O facto do conhecimento científico ser interdisciplinar fundamenta a necessidade 

de cooperação entre universidades, empresas e instituições de forma a desenvolver 
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novos conhecimentos cada vez mais complexos e que implicam a relação entre vários 

organismos. Neste domínio, a Critical Software é um exemplo de um grupo que 

valoriza a inovação, o conhecimento, a cooperação, tendo parcerias com vários 

organismo entre os quais instituições e universidades. 

Em relação a Portugal, é importante que o nosso Estado, apoie financeiramente 

e de forma contínua e significativa a I&D nas empresas industriais com vista à 

inovação, produtividade e modernização, no qual resulta, o desenvolvimento de novos 

produtos com preços mais competitivos. 



19  

 

5. Conclusão 
 

 

Após esta análise, pudemos constatar a importância do conhecimento científico 

para os avanços tecnológicos que caraterizam esta época onde a tecnologia e 

inovação são uma constante e onde o mundo dos negócios gira em torno das novas 

tecnologias e das suas aplicações. 

É importante realçar a posição de destaque que o grupo Critical Software ocupa 

neste setor. Não nos devemos esquecer que se tratar de um grupo que surgiu da 

visão de 3 estudantes portugueses ambiciosos como tantos outros que existem no 

nosso país. Trabalho, esforço, dedicação, empenho, visão, ambição, inovação, 

excelência são palavras que descrevem o sucesso do grupo, sucesso potenciado pela 

vontade de crescer e ultrapassar as barreiras que se colocam à sua passagem. O 

grupo continua a desenvolver projetos ambiciosos e inovadores para o futuro tendo em 

vista a entrada nos mercados mais exigentes à escala mundial e a competitividade 

com as grandes multinacionais no setor. 

A Critical Software revela também a relação entre o conhecimento científico, o 

desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento socioeconómico. Foi necessário 

primeiro a ciência descobrir e compreender conhecimentos básicos como a passagem 

da correte elétrica e os efeitos nos corpos para a seguir a indústria apostar na 

investigação e produzir novos produtos e assim sucessivamente. Para inovar e criar 

novos dispositivos tecnológicos é necessário que que os conhecimentos que lhe estão 

na base sejam aprofundados. 

No entanto, sendo o conhecimento uma fonte de riqueza e poder é 

extremamente importante o diálogo das questões éticas que surgem dos novos 

avanços da ciência e é fundamental que haja não só um código de ético implícito na 

atividade científica, mas também legislação concreta que garanta que os interesses 

económicos não se sobrepõem aos objetivos da ciência, ou seja, que a ciência seja 

usada em benefício da humanidade e não apenas como fonte de riqueza. 

Este processo de desenvolvimento tecnológico exige cada vez mais a 

participação de cientistas e técnicos especializados para aprofundar o potencial das 

tecnologias e para desenvolver a investigação e inovação. Por isso, é fundamental que 

o Estado português investa nos jovens e crie condições e oportunidades para que 

possam desenvolver os seus projetos muitos deles inovadores e que se concretizados 

e apoiados geraram riqueza para o país. 
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O futuro de Portugal está nas mãos dos jovens e são eles os únicos que podem, 

através da inovação, da investigação e do desenvolvimento, colocar o País numa 

posição superior. Mas para isso, é necessário que lhe sejam criadas as condições e 

oportunidades que lhes permitam alcançar o sucesso. É essencial que se aposte 

fortemente na educação, na investigação, na ciência, no desenvolvimento tecnológico; 

é preciso que haja cooperação entre universidade, empresas, instituições. 

Como referiu o anterior Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, no colóquio 

“Sociedade, Tecnologia e Inovação Empresarial” (2000), promovido pela Presidência 

da República, “Só com um grande apetite pela investigação pode uma sociedade viver 

e conviver com a inovação. Só com empresas inovadoras pode uma economia 

competir num espaço cada vez mais globalizado. A aposta nas pessoas, na sua 

educação e formação, é hoje um factor decisivo de identidade cultural de um país. O 

Estado deve, por isso, garantir que os sistemas de ensino e de formação respondam 

capazmente a essa necessidade estratégica das sociedades modernas.” 
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