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13
tecnologias de informação / informática

Introdução
A �6 de Janeiro de �957 o Engº Director do LNEC, Manuel Rocha, enviava 
o seguinte ofício à empresa International Business Machines, dos Estados 
Unidos da América:

“We are probing, on a trial basis, the usefulness of card perforated 
equipment for the solution of problems of scientific computation. Being 
on our beginnings we would appreciate very much any help we could 
receive in the form of detailed instructions for  the solution of more 
common problems such as:

multiplication of matrices,

solutions of systems of linear algebraic equations (nxn and mxn),

summation of series,

...”

1.

2.

3.

Esta missiva exemplifica a visão de vanguarda existente no LNEC, então ímpar 
a nível nacional, sobre a importância do “cálculo numérico automático” no 
desenvolvimento das suas actividades. Lembremos que os instrumentos 
correntes de apoio à computação se resumiam, nesta altura, à régua de 
cálculo e às máquinas operadas por manivela, e se estava a pouco mais de 
uma dezena de anos do aparecimento do ENIAC, o primeiro computador 
electrónico digital “moderno”. 

Em �960 era enviada, pelo Laboratório, uma factura no valor de 600 
escudos relativa à “...resolução de um sistema de 34 equações e 34 incógnitas 
por cálculo electrónico, efectuado para a Hidrotécnica Portuguesa, ... que ... 
consumiu 30 minutos de utilização de computador...”.

O LNEC, assumindo uma clara postura de interacção e abertura ao meio 
técnico e científico nacional, rapidamente se tornou uma referência em 
termos de cálculo electrónico.
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Foi a capacidade de manter esta visão e esta postura que esteve na base de 
uma longa história de sucesso da informática no LNEC.

figura 13_1 | Ofício à IBM de �957 figura 13_2 | Factura relativa à resolução de um sistema de equações de �960

Breve história dos meios informáticos
Os primeiros computadores instalados no LNEC, entre �957 e �958, foram 
os IBM 60�-A e 604; tratava-se de computadores electromecânicos e 
electrónicos, de programação externa. Permitiam a realização de cálculos 
para a observação de barragens e a resolução de sistemas de equações de 
pequena dimensão (7 equações a 7 incógnitas).

Mas foi na realidade no Departamento de Estruturas (então Secção de 
Estruturas) que surgiram as primeiras necessidades de cálculo científico 
que levaram ao recurso a computadores electrónicos de �ª geração, com 
programação interna, tendo estes meios informáticos estado sob sua 
responsabilidade até aos inícios dos anos 70. O primeiro computador deste 
tipo foi um STANTEC ZEBRA, instalado em �959, dotado de uma memória 
de 8�9� palavras de 33 bit, que permitia já a execução de cálculos de 
alguma importância; refira-se por exemplo a realização de cálculos para a 
Ponte sobre o Tejo.



No início dos anos 60 foi criado o Centro de Cálculo 
Automático do LNEC, na Divisão de Matemática 
Aplicada do Serviço de Edifícios e Pontes, que 
assumiu a responsabilidade da exploração dos 
recursos informáticos. Continuando uma política 
de disponibilizar aos seus investigadores e 
técnicos os computadores mais actualizados da 
época, foi instalado, em �963, um computador 
NATIONAL ELLIOT 803-B de �ª geração e em 
�968 um computador, também ELLIOT, modelo 
4�00, já de 3ª geração; esta máquina dispunha de 
uma memória de 3�k palavras de �4 bit e bandas 
magnéticas de 5�MB; tinha ainda acoplada uma 
impressora de linhas e um plotter, o que era 
apreciável na altura; mas é curioso notar que não 
possuía ainda discos! Os programas a executar 
eram introduzidos por fita de papel perfurada.

Foi com este equipamento que se assistiu a um 
desenvolvimento notável do cálculo de estruturas, automatização de 
métodos matriciais e utilização do método dos elementos finitos. 

Nesta altura já o recurso a meios computacionais se tinha estendido a quase 
todos os sectores do LNEC. Em �965 foram publicados os primeiros PCA 
(Programas de Cálculo Automático) para cálculo de estruturas, pavimentos 
pré-esforçados e traçado de estradas, para utilização não só interna mas 
também por parte de entidades exteriores. Por outro lado, nesta época, 
o computador ELLIOT era disponibilizado a outras instituições que não 
possuíam ainda meios informáticos com capacidade elevada, caso, por 
exemplo, do Laboratório de Física e Engenharia Nuclear.

Em �974 é lançado no LNEC um processo de evolução dos meios materiais, 
humanos e organizacionais que iriam levar a um novo e significativo avanço 
na sua capacidade em termos de meios computacionais. O Centro de 
Cálculo Automático deu origem a uma nova Divisão de Informática, para 
a qual foram recrutados elementos exteriores com forte experiência neste 
domínio. Lembremo-nos que estávamos ainda numa altura em que não 
existiam em Portugal licenciaturas em informática! Foi, simultaneamente, 

figura 13_3 | Computadores IBM electromecânicos e electrónicos 60� e 604 de �957/�958 figura 13_4 | Computador STANTEC ZEBRA de �959

figura 13_5 | Computador NATIONAL ELLIOT 4�00 de �968
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lançado um processo de aquisição de um computador de grande porte, que 
se concretizou em �975 com a instalação do sistema DEC-�0 da Digital 
Equipment Corporation, dotado do sistema operativo TOPS-�0. Estava-se 
perante uma máquina muitíssimo avançada para a época, com capacidade de 
“time-sharing”, isto é, capaz de suportar inúmeros utilizadores simultâneos 
que acediam ao computador através de terminais, quer “electromecânicos” 
(tipo Teletype) quer “de raios catódicos” (CRT’s).

O DEC-�0 dispunha de cerca de �MB de memória e 450 MB de disco (de 
facto a configuração foi evoluindo ao longo da sua vida); estes valores eram 
tão acima do corrente no país que eram frequentes as visitas de técnicos e 
alunos “para verem uma máquina com um milhão de bytes de memória”. 
O DEC-�0 funcionou durante uma dezena de anos e constituiu suporte de 
alguns desenvolvimentos de aplicações de relevo. Podem referir-se, como 
alguns dos marcos mais significativos:

sistema de controlo digital adaptativo para simulação de acções sísmicas 
em mesas vibrantes, em que os algoritmos corriam no computador 
DEC-�0 e comunicavam, através de um sistema interface desenvolvido 
no Centro de Projecto e Construção de Equipamento do LNEC, com a 
“mesa sísmica”

desenvolvimento da linguagem Prolog, em parceria com a Universidade 
de Edimburgo, naquela que foi uma das versões mais eficazes daquela 
linguagem

acesso ao computador, em regime de time-sharing, a partir do exterior, 
com terminais ligados por linhas telefónicas com modems a 300 baud, 
alguns acústicos!

É curioso notar que se vivia, nesta altura, uma situação de open source 
software “avant-la-lettre”; de facto o sistema TOPS-�0 era fornecido com 
o seu código fonte, em assembler, que foi modificado no Laboratório para 
responder a aspectos específicos da instituição; tal foi o caso do sistema de 
contabilização do uso dos recursos da máquina, por exemplo. Era também 

¬

¬

¬

figura 13_6 | Computador DEC-�0 de �975



normal ceder à DECUS, organização mundial que reunia os utilizadores 
de DEC-�0, o código fonte de programas desenvolvidos no LNEC para 
utilização por outros organismos, como se verificou com um sistema de 
bases de dados construído para projectos da casa.

Também de forma precursora se ensaiou no LNEC, suportada sobre o 
DEC-�0, uma das primeiras linguagens imperativas “object-oriented”, o 
Simula 67, em problemas reais de engenharia. Projectos de estruturas e de 
hidráulica foram resolvidos com esta ferramenta, numa altura em que os 
próprios conceitos de object-orientation viviam quase exclusivamente nos 
meio académicos.

Uma das ferramentas adquiridas com o sistema DEC-�0, invulgar na altura, 
era o designado Graphical Display; era em si um terminal gráfico, baseado 
num “pequeno” computador PDP-��, dotado de um display de “grandes 
dimensões” e com uma caneta óptica (light pen) interactiva, isto é, que 
reagia à posição do ecrã para que apontava. Este instrumento, uma raridade 
à época, permitiu apresentações gráficas sofisticadas numa era ainda de 
terminais de caracteres. 

Do DEC-�0 evoluiu-se para os novos sistemas VAX/VMS da Digital. O VMS 
apresentava-se como um sistema operativo sólido e sofisticado, disponível, 
com compatibilidade total, numa vasta gama de computadores daquela 
empresa, de “minis” a máquinas de grande porte. Em �983 adquiriu-se um 
VAX 780, máquina apelidada de “mini de grande porte”, e em �987 um VAX 
8700, já com interface Ethernet e interface para ligação à rede pública de 
dados, seguindo o protocolo X�5.

Numa era de omnipresença da Internet, World Wide Web, ligações de 
qualquer posto de trabalho a qualquer servidor em qualquer ponto do 

figura 13_7 | Graphical Display

figura 13_8 | Computador VAX 8700 de �987
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mundo, é quase difícil imaginar uma era da informática em que o pólo das 
atenções, em termos de infra-estruturas, eram os computadores, assumindo 
as redes um aspecto “quase secundário”. Isso era o que se verificava ainda 
nos anos oitenta. No LNEC, a rede Ethernet após a instalação do VAX 8700, 
com �.500 m de comprimento, “permitia já”  a conexão de uma VAXStation 
II, de 3 microcomputadores VAXMate, e até 80 terminais, alguns com 
capacidades gráficas e semigráficas. O parque de recursos informáticos 
incluía ainda �� microcomputadores tipo XT, �0 tipo AT, �0 micros com 
sistema de operação específico; as soluções mais divulgadas eram o CPM, 
mais tarde um sistema designado por  MS-DOS.  No CI, usando dois 
microcomputadores Zenith com duas unidades de disquete, reformulou-se 
por exemplo o sistema de recolha de dados, de fita perfurada ou cartões 
para ficheiros: um salto gigante!

Estava-se, provavelmente sem se ter ainda total consciência do seu 
alcance, no dealbar de uma nova era de crescimento espantoso, o “personal 
computer”, e das ligações em rede dentro e fora das instituições! 

Se os computadores da Digital VAX/VMS 
correspondiam a uma solução tecnológica de 
excelente nível e bem dominada pelos técnicos 
do CI, o “despertar” de soluções não proprietárias, 
em termos de sistemas operativos, começou a ser 
um requisito de relevância; uma reflexão interna 
levou, nesta linha de preocupações, à decisão 
estratégica de fundo de descontinuar o sistema 
VMS e optar pelo sistema UNIX que, na altura, 
começava a ser oferecido em várias plataformas 
de grandes fabricantes. Foi assim que se verificou, 
nos inícios dos anos 90, a aquisição de IBM’s RISC 
6000 / UNIX como máquinas servidoras base 
para o LNEC.

Como se foi verificando a nível mundial, ao longo 
da década de noventa, as máquinas baseadas em 
processadores Intel foram-se impondo, com uma 
crescente/gradual adopção do sistema operativo 
Linux a nível de servidores. É esta a linha seguida 
actualmente no Laboratório.

Numa vertente diferente, em meados da década de 80 tornou-se claro que 
a velocidade dos computadores instalados no Laboratório, bem adequados 
ao desenvolvimento de soluções de cálculo científico, começava a ser 
obstáculo para certo tipo de cálculos muito exigentes em capacidade de 
computação. Tal era o caso de:

análise dinâmicas não lineares

modelos tridimensionais

técnicas auto-adaptativas em modelos numéricos

optimizações em domínios complexos

Para ultrapassar esta situação, e atendendo aos elevadíssimos custos 
de uma máquina de muito alto desempenho, considerou-se que a única 
estratégia viável passaria por alguma forma de associação do LNEC com 
outras instituições relevantes, com necessidades neste domínio. Tal levou à 

¬

¬

¬

¬

figura 13_9 | Servidor IBM RISC 6000 / UNIX, anos 90



7

[ L
N

EC
 6

0 
an

os
 ] 
te

cn
ol

og
ia

s d
e 
in

fo
rm

aç
ão

 / 
in

fo
rm

át
ic

acriação da FCCN – Fundação para o Desenvolvimento dos Meios Nacionais 
de Cálculo Científico, que agregava o Laboratório, a JNICT e o Conselho de 
Reitores das Universidades Portuguesas. 

Em�990 foi instalado no Centro de Informática 
do LNEC o supercomputador CONVEX c��0, 
máquina com uma velocidade de computação 
cerca de vinte vezes superior ao VAX8700, na altura 
o computador mais rápido para cálculo científico 
disponível no nosso país. Este supercomputador 
foi inserido numa rede para o cálculo científico 
nacional, que se designou por RCCN, que permitia 
o acesso por parte das várias instituições de I&D 
nacionais.

Mas também na área da gestão o LNEC se 
dotou de meios informáticos avançados. Em 
termos de equipamento para esta área, o LNEC 
tinha instalado em �97� um LogAbax para 
processamento da remunerações do pessoal, da 
contabilidade e da gestão de armazéns. Tratava-
se de um equipamento “caixa preta”, não 
programável pelo utilizador, que correspondia 
tecnologicamente a um mero “ordenador”. O computador DEC-�0 veio 
depois a suportar algumas aplicações de gestão, mas rapidamente se sentiu 
que era necessário avançar para uma solução independente para suportar o 
projecto de informatização das tarefas administrativas. Foi assim adquirido, 
em �98�, um computador WANG-VS/80 que, ao longo da década de 
80, absorveu as aplicações de gestão do LNEC e sofreu ampliações à sua 
capacidade. Em termos organizacionais formou-se, em �975, o Sector de 
Informática de Gestão, junto dos serviços administrativos, destinado, numa 
fase inicial a proceder ao controlo de assiduidade do pessoal do LNEC, 
mas tendo como objectivo mais geral a automatização de todas as tarefas 
de índole administrativa. Este sector adquiriu competências nas áreas de 
análise e programação tendo garantido a informatização das funções de 
suporte do Laboratório.

figura 13_10 | Supercomputador Convex de �990

Inovação
O impacto que a informática do LNEC teve a nível interno e nacional 
durante algumas décadas não se resumiu à existência de equipamentos 
de ponta e ao seu uso para cálculo científico “clássico”. Várias iniciativas 
e projectos “deram o mote”, no LNEC, para uma nova forma de ver a 
informática científica. Passemos em revista, sem pretensões de sermos 
exaustivos, algumas experiências mais marcantes.

Talvez estejamos hoje esquecidos que a formação em informática, a nível 
universitário é recente. As primeiras licenciaturas em Portugal remontam 
aos meados dos anos setenta; uma das escolas precursoras nesta área, a 
Universidade Nova de Lisboa, contou com a colaboração do CI do LNEC 
na disponibilização deste curso. Concretamente as “duas primeiras vagas” 
de licenciados em informática realizaram os seus estágios de fim de curso 
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no Laboratório, com trabalhos desenvolvidos no computador DEC-�0, 
orientados por investigadores do LNEC.

Também nos anos iniciais da vida da então Divisão de Informática do LNEC 
importa destacar aquilo que foi uma contribuição fundamental para a 
introdução e o desenvolvimento da Inteligência Artificial em Portugal. Um 
grupo de investigadores do Grupo de Aplicações de Inteligência Artificial 
desenvolveu intenso trabalho de vanguarda neste domínio, desde a 
promoção e disseminação desta temática, ao desenvolvimento de projectos 
aplicacionais, implementação da linguagem PROLOG para computadores 
DEC-�0 (em colaboração com a Universidade de Edimburgo), escrita de 
publicações, de que é exemplo o livro How to Solve it With PROLOG, etc. 

Nos anos setenta as “bases de dados” constituíam um tema alheado 
da computação científica; era sabedoria corrente que as bases de dados 
“tinham a ver com actividades de gestão ou comerciais”.

Mas houve desde cedo a percepção, no CI do LNEC, da importância do 
armazenamento de dados oriundos de actividades científicas, em bases 
de dados devidamente estruturadas. O LNEC avançou assim para o 
desenvolvimento de competências em bases de dados, adoptando o modelo 
relacional como paradigma a seguir, numa altura em que predominavam 
os modelos hierárquicos e em rede. É curioso, para perspectivar o alcance 
desta opção, que o “novo” modelo relacional de bases de dados era visto 
na época como uma proposta meramente académica, sem hipóteses de 
sucesso no “mundo real”! Em �980 foi assim adquirido o sistema de gestão 
de bases de dados RDB da Digital, na altura considerado o sistema comercial 
mais avançado do mercado, por um valor de cerca de 400 contos (para 
contextualizar este valor lembremos que o vencimento de um investigador 
coordenador era então de cerca de 40 contos).

Vários projectos de desenvolvimento no domínio de bases de dados, em 
problemas do foro do LNEC, levados a cabo em colaboração com outros 
departamentos, merecem menção:

Controlo de Empreendimentos do MHOP – �983

BADAQUA, Base de dados de controle da qualidade da água – �985 

Base de Dados do Projecto do Alto Lumiar, CML – �988

Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos – �989

Base de Dados de Arrendamentos – Trabalho realizado para a CML/
DGSPH – �99�

Dentro das actividades de investigação aplicada prosseguidas no CI, 
técnicos do Centro conceberam e desenvolveram, nos finais dos anos 
setenta, um sistema automático de assiduidade que se designou por 
Teleponto. Este sistema, patenteado, entrou em funcionamento em � de 
Janeiro de �980 tendo funcionado até ao final de �990. Recorria-se, para a 
sua implementação, a micro-processadores, com cartões de marcação (que 
eram simultaneamente cartões de identificação) de leitura óptica, o que 
correspondia ao uso de tecnologias relativamente inovadoras no contexto 
nacional.

Uma outra experiência, testemunhad do espírito de inovação prevalecente 
no LNEC nesta época, que vale a pena relatar, correspondeu à construção 
de um sistema, destinado ao apuramento dos boletins estatísticos de 
acidentes da DGV sem a carga enorme de “perfuração de dados”, baseado 
na leitura óptica de marcas em formulários; esta tecnologia, tornada mais 

¬

¬

¬

¬

¬

figura 13_11 | Sistema Teleponto de �985

figura 13_12 | Leitura Óptica de Documentos 
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atarde banalizada, era quase desconhecida na altura para aplicações desta 
índole. Curiosamente foi possível localizar o protótipo de teste construído 
no âmbito deste projecto, que se mostra na foto.

Integração e interoperabilidade são hoje dois chavões “obrigatórios”, 
nomeadamente no contexto das actuais iniciativas de modernização da 
Administração Pública. Será interessante referir que neste domínio, na 
altura “visto” como sistemas distribuídos, o LNEC teve várias actuações 
pioneiras, em parceria com outras instituições nacionais:

O LNEC desenvolveu  no DEC-�0, nos finais dos anos setenta, para a 
Direcção-Geral das Construções Escolares, um programa de controlo 
dos seus investimentos; este programa era acedido por terminais 
instalados da DG pelos técnicos desta instituição, ligados pela rede 
telefónica através de modems, num inovador “funcionamento on-line”

Em �98� a Direcção Geral de Viação decidiu modernizar a sua infra- 
-estrutura informática, nomeadamente para os processos relacionados 
com as cartas de condução. Foi solicitado ao LNEC apoio neste processo 
de aquisição, tendo-se concebido e posto a concurso, cremos que pela 
primeira vez em Portugal, uma solução distribuída, numa altura em que 
as facilidades oferecidas pelos sistemas de bases de dados para este tipo 
de soluções era praticamente inexistente.

Em �989/90 foi lançado um projecto de grande envergadura, o RAIAR 
(Rede de Acesso a Informação do Âmbito Rodoviário), a desenvolver 
por uma equipa que integrava a JAE, o Instituto de Informática e o 
LNEC. Tratava-se de um exercício de integração de bases de dados 
heterogéneas das várias entidades detentoras de informação do 
domínio rodoviário; visava, mais especificamente, o estabelecimento 
da infra-estrutura tecnológica que permitisse o acesso transparente e 
em tempo real a dados das instituições participantes: JAE, PSP, GNR, 
DGRN/DGSI/MJ, DGV, DGTT, PRP, LNEC. É de notar que, infelizmente, o 
projecto não entrou em exploração corrente, embora tecnologicamente 
pronto, e que os conceitos, arquitecturas e tecnologias em jogo neste 
tipo de problemas de integração são regularmente reinventados até ao 
momento presente. 

A aposta na multidisciplinaridade, induzida pelas tecnologias de informação, 
foi também uma directiva estratégica adoptada no CI do LNEC nas décadas 
de 80 e 90. Esta orientação de integração de conhecimentos detidos pelo 
CI com outras áreas do Laboratório, ou know-how exterior, deu origem a 
alguns projectos de interesse de que se podem referir:

Edifícios Inteligentes, co-financiado pelo projecto europeu SPRINT

Apoio a equipas de Ciências Sociais e Humanas, de que resultaram 
trabalhos para a CML

Informática médica, com participação de um clínico do Hospital Egas 
Moniz

Numa casa de engenharia como o LNEC não é de admirar que tenha aparecido 
desde muito cedo a preocupação de dispor de saídas gráficas associadas 
aos meios de cálculo, o que sucedeu logo em �967 com a aquisição de um 
plotter que sobreviveu à mudança de computadores e prestou bons serviços 
durante quase �0 anos, a par de outros equipamentos mais poderosos 
entretanto adquiridos. Em �975, com a aquisição do Graphical Display, foi 

¬

¬

¬

¬

¬

¬

figura 13_13 | Projecto RAIAR, integração de sistemas 
heterogéneos, anos 90
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iniciada actividade de I&D na área da Computação Gráfica. Das linhas de 
trabalho de I&D prosseguidas no âmbito da Computação Gráfica merecem 
destaque:

a construção de sistemas gráficos interactivos usando o paradigma da 
orientação por objectos em finais dos anos 70

a participação nos trabalhos associados ao desenvolvimento da norma 
gráfica GKS, na década de 80

a utilização experimental, logo no início dos anos 90, de sistemas de 
visualização científica inovadores, baseados nos paradigmas do fluxo de 
dados e da programação visual

Nos finais dos anos 80 o LNEC avançou com uma iniciativa ousada, tendo 
como objectivo veicular para a comunidade e para o mercado o know-
how e a tecnologia, no domínio da informática, detidos pelo LNEC e criar 
mecanismos mais eficazes de aproximação e interacção com a indústria 
nacional. A causa próxima correspondeu à oportunidade de comercializar 
a solução de assiduidade Teleponto, num mercado que, por novos 
imperativos legais, adquirira dimensão significativa. Foi nesta linha então 
criada, em �990, com protagonismo do Centro de Informática, primeiro 
a Teleponto, ACE, em associação com a empresa privada Tecnoparque 
Lda. do grupo Reguladora. Evoluiu-se posteriormente, em �993, para 
uma sociedade anónima, LNEC Informática S.A., onde o LNEC detinha a 
maioria do capital. A área de actuação da empresa alargou-se rapidamente 
para novos domínios, tais como gestão de obras, gestão de acessos, 
gestão de refeitórios. Importa realçar que na perspectiva tecnológica e 
de capacidade de construção de soluções de grande envergadura, num 
domínio (abstraindo da informação específica em jogo) que era afinal de 
recolha, pré-tratamento, transmissão, armazenamento e exploração de 
dados por vezes à escala nacional, se viveram projectos de sucesso tais 
como os então TLP, PT, Metropolitano de Lisboa, OGMA, Transgás, Caixa 
Geral dos Depósitos, Unicre, Marconi, JAE, etc. Incursões em áreas com 
forte componente de inovação, como a localização por GPS e transmissão 
dos dados por SMS, e a utilização de smart-cards, em contexto de projectos 
concretos, permitiram uma aquisição de conhecimentos em domínios que, 
nessa época, eram inquestionavelmente avançados. 

Esta experiência de criação do que na altura se apelidou de unidade periférica, 
potencialmente reprodutível noutros sectores do Laboratório, punha em 
jogo vários aspectos importantes: novos modelos organizacionais e de 
governo para a instituição, o repensar das vias de inserção do Laboratório 
no tecido nacional, as vantagens competitivas da inserção mais ágil num 
ambiente de mercado concorrencial, a capacidade de gestão dos recursos 
autonomizada, o posicionamento como empresa de tecnologia de ponta, 
etc. Por razões de adopção de novas orientações estratégicas para o 
Laboratório, o LNEC Informática foi vendido em �998.

¬

¬

¬

Perspectivas para o futuro
Nos finais dos anos 90 e inícios dos anos �000 as tecnologias de informação 
conheceram no LNEC uma reorientação estratégica que se virou para a 
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agestão corrente dos recursos informáticos base: infra-estrutura de rede 
e servidores, serviços genéricos (do tipo mail, acesso à Internet, shares, 
DNS, etc), instalação e manutenção de postos de trabalho, aplicações de 
gestão para suporte ao sistema de informação da casa. Verificou-se assim 
a instauração de um modelo de grande independência “de facto” por parte 
das unidades departamentais que se passaram a responsabilizar por toda a 
função informática técnico-científica, ligada ao “negócio nuclear da casa”: 
a actividade de investigação e desenvolvimento em engenharia civil. Esta 
orientação levou a que o então Centro de Informática deixasse de existir na 
nova Lei Orgânica de �00�, de acordo com a Portaria nº 507/�00� de 30 
de Abril, passando a responsabilidade com a informática e as tecnologias 
de informação, no Laboratório, a serem assumidas centralmente por duas 
divisões e algum pessoal colocado junto da Direcção:

DIRI - Divisão de Recursos Informáticos inserida na Direcção de Serviços 
de Logística e Manutenção (DSLM)

DISIG Divisão de Sistemas de Informação de Gestão 

Manteve-se, nos departamentos, uma forte actividade de utilização das 
TIC's para resolução dos problemas de investigação com recursos a técnicas 
avançadas de que podemos nomear, a mero título de exemplo:

sistemas baseados em agentes inteligentes

sistemas de informação geográfica

redes neuronais

localização por GPS

¬

¬

¬

¬

¬

¬

figura 13_14 | Programa de redes neuronais desenvolvido no LNEC
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Uma nova orientação estratégica, ocorrida a partir de �004, levou a repensar 
o modelo implantado, tendo-se concluído pelo interesse em dispor de novo 
de uma unidade central responsável pelas tecnologias de informação no 
Laboratório, em todas as suas vertentes, desde o sistema de informação de 
gestão à informática técnico-científica, o que deu origem a um processo de 
instalação de um Centro de Tecnologias de Informação, actualmente em 
curso. 

Para se ter uma perspectiva sobre o futuro, em que se procura o 
reposicionamento do LNEC como organismo de ponta, avançado e pioneiro 
no uso das Tecnologias de Informação, cremos valer a pena enumerar alguns 
dos principais vectores mestres em que a informática do LNEC actua ou se 
propõe actuar:

Meios de computação de elevada capacidade (HPC).

insere-se nesta área a iniciativa que levará à implantação da RNC 
(Rede Nacional de Computação) constituída por uma rede nacional 
de equipamentos computacionais (grid computing), co-financiada 
pelo Programa Nacional de Re-equipamento Científico da FCT;

está prevista, na fase inicial deste projecto, a implementação de 
equipamentos de computação de elevado desempenho em quatro 
instituições nacionais: Instituto de Engenharia Mecânica – Pólo 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (IDMEC–FEUP), 
Instituto Superior Técnico (IST), Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC) e Universidade do Minho (UM);

o cluster no Laboratório, que se espera estar operacional no final do 
ano de �006, contará com quase uma centena de processadores.

Software Livre para problemas técnico-científicos onde, partindo 
deste paradigma de obtenção de soluções, se procede à adaptação 
de soluções disponíveis ao domínio da engenharia civil, à integração 
de sistemas heterogéneos, ao desenvolvimento específico de novas 
funcionalidades. 

Ferramentas e métodos computacionais avançados para a engenharia 
civil, dando continuidade e prosseguindo o trabalho desenvolvido 
ao longo dos últimos anos por algumas unidades departamentais, 
procurando o seu alargamento e disseminação a outros domínios da 
engenharia civil:

Agentes inteligentes

Sistemas de Informação Geográfica

Localização por GPS e aplicações baseadas na localização (location 
based systems)

Redes Neuronais 

Algoritmos evolutivos

Bases de dados científicas

Reformulação do Sistema de Informação de Gestão do LNEC, com 
integração dos vários subsistemas existentes ou a desenvolver, 
automatização dos processos internos, disponibilização on-line da 
informação relativa aos projectos e respectivos recursos às unidades 
departamentais.

¬
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