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Introdução 
 
Antes de nos dedicarmos directamente ao tema deste trabalho, é importante começar por 
oferecer uma perspectiva global sobre a estrutura adoptada neste estudo bem como 
justificações breves sobre a natureza da mesma. 
 
Antes de prosseguir, é importante ter em conta que o Instituto de Plasmas e Fusão 
Nuclear (I.P.F.N.), enquanto instituição, é uma criação relativamente recente, datando de 
2008. Assim sendo, de forma a compreender o modelo de gestão e organização actual, é 
necessário começar por analisar este grupo nas suas raízes, em particular nos dois grupos 
de investigação que lhe deram origem – o Centro de Fusão Nuclear (C.F.N.) e o Centro 
de Física dos Plasmas (C.F.P.) – mas sobretudo na relação de colaboração entre estas 
duas instituições, o C.F.N.-L.A., enquanto laboratório associado para a F.C.T. (Fundação 
para a Ciência e Tecnologia). 
 
É preciso ainda referir que, devido à natureza dos dois grupos atrás mencionados e 
sobretudo ao modelo de gestão seguido para o I.P.F.N., focar-nos-emos mais 
profundamente no C.F.N. e na sua evolução porque como será claro após o estudo, foi 
este grupo e o modelo de gestão nele usado que viria a firmar as fundações do I.P.F.N. 
enquanto organização.  
 
No decurso da análise, procuraremos abordar com mais detalhe as fases de criação, 
consolidação e expansão do C.F.N., salientando em cada delas os vários aspectos 
funcionais da organização a nível de gestão de financiamento, programas, projectos, 
iniciativas e actividades de forma a oferecer um quadro o mais completo possível sobre o 
modelo de gestão da organização. Não cairemos, no entanto, na tentação de entrar em 
especificidades que violariam a natureza geral do trabalho e dificultariam o retrato 
organizacional da instituição. Este acompanhamento da evolução permite definir os 
contornos da estratégia do I.P.F.N., que será explorada com mais detalhe na parte final 
do trabalho. 
 
Tendo em conta a natureza multi-relacional colaborativa a nível nacional e internacional 
do I.P.F.N., dedicaremos ainda algum tempo a estudar as ligações e interacções do grupo 
enquanto força motriz da organização. 
 
Tentaremos ainda, completar este estudo com alguma análise de dados muito geral 
sempre que tal se mostrar imprescindível para compreensão do modelo. Convém no 
entanto notar, que sairia do âmbito do trabalho um estudo muito profundo de todos os 
números associados ao grupo. 
 
Por fim, depois de concluídos os pontos já mencionados nesta breve introdução, 
estaremos então aptos a fazer uma breve exposição sobre a estratégia do grupo, bem 
como a fazer previsões fundamentadas sobre o futuro da instituição bem como uma 
análise do paradigma geral do ecossistema de gestão de ciência e tecnologia a nível 
mundial. 
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Evolução Estrutural 
 
Tendo em conta o perfil crescente da fusão nuclear como paradigma de produção 
energética de futuro a longo em alternativa às actuais fontes não renováveis, o C.F.N. foi 
fundado com o objectivo de introduzir Portugal nesta área promissora para o futuro da 
humanidade. 
 
Dentro desta visão de inovação científica e tecnológica, e tendo em conta as dimensões e 
recursos disponíveis no nosso país, tornou-se rapidamente claro que a única forma de 
Portugal ter um papel relevante nesta área, seria através da integração numa iniciativa de 
colaboração internacional de grandes dimensões, através de uma contribuição adequada 
às dimensões da nação. 
 
Desta forma, nasceu em 1990 o contrato de associação EURATOM/I.S.T. em que o 
C.F.N. surge como entidade responsável pela coordenação e realização de uma parte 
significativa do programa de trabalho do mesmo. 
 
De forma a estabelecer as fundações de um projecto contínuo de longa duração e de 
grandes dimensões em Portugal, a equipa responsável pelo projecto agarrou uma 
oportunidade: em 1992, o desmantelamento de um pequeno dispositivo de fusão nuclear 
Tokamak na Holanda, o TORTUR, permitiu o seu uso como base fundamental do 
futuro programa português de investigação em fusão nuclear liderado pelo C.F.N., assim 
nasceu o ISTTOK. 
 
Apesar de ser um projecto de grandes dimensões no paradigma da investigação científica 
e tecnológica em Portugal, a nível global o ISTTOK é uma máquina relativamente 
modesta incapaz de competir directamente no cerne da investigação em fusão nuclear, a 
produção energética, com máquinas mais recentes e de maior dimensão como por 
exemplo o J.E.T. (Joint European Torus). 
 
Nesta aparente desvantagem, a equipa responsável viu uma oportunidade que viria a 
constituir o padrão das actividades científicas derivadas deste projecto: em vez de se 
incidir directamente sobre a produção energética, procurou-se fomentar o 
desenvolvimento de ciência e tecnologia de apoio aplicáveis em projectos de maior 
dimensão, em particular nos campos de diagnóstico e sistemas de controle e aquisição de 
dados. 
 
Esta abordagem inovadora de colaboração, viria a permitir ao C.F.N. ocupar uma 
posição de liderança a nível internacional no desenvolvimento científico das tecnologias 
supracitadas. 
 
O nascimento do ISTTOK viria assim a constituir o mais forte pilar do grupo e a partir 
dele, cresceu um conjunto diversificado de subgrupos responsáveis por uma panóplia 
temática de actividade científica e tecnológica directa ou indirectamente relacionada com 
a fusão nuclear. 
 
A criação de um projecto destas dimensões e duração, de carácter quase único em 
Portugal, conferiu ao C.F.N. uma posição indelével e estável nas candidaturas ao 
financiamento de longo prazo por parte da EUROATOM e da F.C.T. 
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Figura 1 – Implementação das fontes basilares de finaciamento do C.F.N. 
 
Tendo completado com sucesso as fases de implementação e consolidação do 
financiamento base, o C.F.N. estava agora preparado para iniciar um processo de 
expansão progressiva das suas actividades tendo em vista a criação de receitas próprias 
resultantes da sua actividade. 
 
A especialização do grupo em tecnologias de suporte já mencionadas, permitiu que este 
criasse uma plataforma de expansão sustentada através da prestação de serviços de 
variada ordem relacionada com o desenvolvimento de ciência e tecnologia realizado na 
instituição, criando assim uma fonte própria de financiamento independente. 
 
 

 
 
 

Figura 2 – Expansão da actividade do C.F.N: criação de fontes complementares de financiamento 
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Antes de prosseguir, é importante agora introduzir o outro grupo de investigação que 
viria a formar o I.P.F.N. – o C.F.P. 
 
O C.F.P. centra a sua actividade científica na área das tecnologias dos plasmas e lasers 
intensos. Tendo tido uma génese e propósito diferentes do C.F.N, o C.F.P. era um grupo 
vocacionado para projectos de dimensão mais pequena e de duração relativamente curta. 
 
Esta natureza fez com que o C.F.P. se enquadrasse de forma natural num esquema 
distinto de financiamento dependente apenas da F.C.T. focado nos chamados projectos 
de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I. & D.T.) e nos programas 
comunitários de apoio geridos pela F.C.T. 
 
Os projectos de I. & D.T. consistem sobretudo em iniciativas de pequena ou média 
dimensão de investigação orientada numa dada área sendo financiados na totalidade pelo 
Estado. Quando integrados nos programas comunitários de apoio, os I. & D.T. são 
financiados maioritariamente por fundos europeus ficando o restante à responsabilidade 
do país anfitrião. 
 

 
 
 

Figura 3 – Estrutura de financiamento do C.F.P. 
 
Tendo em vista as novas tendências derivadas do novo paradigma a nível da investigação 
nacional impostas pelo governo com a criação do estatuto legal de laboratório associado 
em 1999, que visava um apoio preferencial a empreendimentos científicos de grande 
dimensão e longa duração, eis que surge a motivação para aproximar o C.F.P. do C.F.N. 
 
Apesar da diferente natureza e metodologia dos dois grupos, foi evidente a existência de 
inúmeros campos de investigação científica com terreno partilhado a nível da teoria, 
aplicações e tecnologia. Além destes interesses comuns, o facto de ambos os grupos 
estarem associados ao Departamento de Física do I.S.T. e mesmo o facto de conviverem 
no mesmo campus, foram sem dúvida condições que estimularam a aproximação das 
duas instituições. 
 
Desta forma, através da concentração de esforços, criação e encontro de sinergias e 
procurando iniciar um processo de fertilização cruzada dentro do terreno científico 
comum a ambos grupos, em 2001 nasce a colaboração C.F.N. – C.F.P. sob a forma de 
laboratório associado à F.C.T: o C.F.N. – L.A, que veio consolidar a estabilidade da 
posição nacional dos dois grupos uma vez que o estatuto é atribuído por um período 
máximo de 10 anos.  
 
Com o novo estatuto de laboratório associado à F.C.T, o C.F.N. – L.A. conseguiu firmar 
as suas fundações de financiamento e assegurar assim uma parte significativa da 
componente nacional do contrato de associação EURATOM/I.S.T. e garantir a 
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participação portuguesa em programas e projectos internacionais de grande dimensão e 
muito longa duração. Este foi talvez um dos passos mais importantes na consolidação do 
grupo que viria a ser o I.P.F.N.  
 
 

 
 

Figura 4 – Estrutura de financiamento do I.P.F.N. 
 
Depois de 6 anos de uma parceria de sucesso na colaboração C.F.N. – L.A. nasceu em 
2008 o I.P.F.N. Esta fusão teve então como consequência natural a racionalização dos 
elementos de gestão dos dois grupos iniciais. 
 
Estamos então preparados para traçar o quadro evolutivo do I.P.F.N. desde as suas 
raízes até aos dias de hoje. 
 

 
 
 

Figura 5 – Implementação, consolidação e expansão do I.P.F.N. entre 1990 e 2008 
 
A título de resumo, podemos encontrar na figura 5 a evolução do C.F.N. e do C.F.P. 
desde a sua criação até à actualidade. Esta evolução passa pelas mencionadas fases de 
implementação, consolidação e expansão que permitiram a criação do I.P.F.N. em 2008.  



 7 

Após a génese e entrada em funcionamento do C.F.N. foi assinado o contrato com a 
EURATOM em 1990, fazendo com que o C.F.N. fosse financiado e apoiado não só pela 
F.C.T. como também pela EURATOM.  
 
Após assinatura deste contrato e em virtude do desenvolvimento do C.F.N, este foi 
capaz de começar a produzir receitas próprias através da sua actividade, aumentando 
assim as fontes de financiamento para o centro.  
 
Com o aparecimento em Portugal do estatuto legal de laboratório associado e após 
identificação de sinergias estabeleceu-se ainda a ligação de parceria entre o C.F.N. e o 
C.F.P. em laboratório associado, o C.F.N.-L.A. em Novembro de 2001. Esta parceria, 
que permitiu ainda uma racionalização dos elementos de gestão, evoluiu naturalmente, 
após 6 anos de sucesso, para o I.P.F.N.  
 
Actualmente, após a entrada em vigência da organização F4E para a coordenação de 
esforços no desenvolvimento e operação do I.T.E.R, o I.P.F.N. encontra-se financiado 
então por quatro grandes grupos: a F.C.T., a EURATOM, a F4E/I.T.E.R. e finalmente 
as suas receitas próprias. No capítulo seguinte exploraremos em detalhe cada uma dessas 
ligações. 
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Presente e Futuro 
 
Eis que podemos agora introduzir o actual esquema de financiamento do I.P.F.N, 
detalhando dentro de cada fonte macroscópica, a natureza dos fundos e receitas bem 
como o tipo de relação existente com cada fonte de financiamento. 
 
Podemos estabelecer quatro fontes principais de financiamento: EURATOM, F.C.T, 
Receitas Próprias e F4E/I.T.E.R. 
 

 
 

Figura 6 – Estrutura detalhada de financiamento do I.P.F.N. no presente 
 
Desta forma, vamos proceder a uma descrição detalhada de cada uma das fontes de 
financiamento, das suas relações com o I.P.F.N, da natureza destas relações, das suas 
implicações e consequências. É também imprescindível oferecer alguma informação mais 
detalhada sobre estas fontes. 
 
Antes de prosseguir é ainda importante atentar à seguinte subtileza presente nos 
esquemas de financiamento. As relações de financiamento com a F.C.T. e a EURATOM 
revestem-se de formas mais clássicas uma vez que os fundos atribuídos por estas duas 
instituições são de formato mais tradicional e possuem uma natureza mais baseada em 
apoio e suporte firmadas em expectativas e mais valias resultantes dos projectos 
financiados sem no entanto se fomentar um perfil mais neo-liberal na relação com os 
grupos de investigação, projectos e iniciativas apoiados. 
 
No caso do I.T.E.R. e da F4E, estas relações possuem um carácter mais competitivo 
baseado em premissas de mercado em que as várias unidades de investigação, empresas e 
indústrias concorrentes, competem directamente pela atribuição de contratos de 
fornecimento e projectos focados no desenvolvimento de ciência e tecnologia aplicáveis 
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no I.T.E.R. revestindo-se por isso de um perfil em muito similar ao já praticado de forma 
independente no que diz respeito às receitas próprias. 
 
EURATOM 
 
A EURATOM é uma organização internacional semi-independente, mas completamente 
controlada pela União Europeia. Agindo sob a supervisão da Comissão Europeia, a 
agência visa a longo prazo, a criação um mercado especialista para a energia nuclear.  
 
Os dois objectivos fundamentais da EURATOM são o estabelecimento das instalações 
básicas necessárias para o desenvolvimento da energia nuclear na Comunidade, e a 
garantia de que todos os membros da Comunidade recebem regular e equitativamente 
minérios e combustíveis directamente relacionados com esta actividade. 
 
O tratado da EURATOM estabelece o enquadramento legal sob o qual os Estados 
Membros cooperam na investigação nos campos da fusão e fissão nucleares. Os vários 
grupos de investigação estabelecem contratos de associação com a Comissão Europeia 
representada pela EURATOM. Nestes contratos, são firmados planos de trabalho e 
compromissos a longo prazo que têm permitido a criação e promoção de programas de 
investigação e desenvolvimento tecnológico coordenados e integrados a um nível 
europeu. 
 

 

 
 

Figura 7 – Países integrados na EURATOM com destaque para Portugal 
 

Os países envolvidos no programa europeu de fusão sob a influência directa da 
EURATOM são: Portugal, Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Holanda, 
Itália, Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Eslovénia, Eslováquia, Grécia, Dinamarca, 
República Checa, Hungria, Polónia, Suécia, Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia, Chipre 
e por fim, Suíça e Roménia, os únicos dois países que não integram a União Europeia. 
 
No caso português, o contrato celebrado entre a EURATOM e o I.S.T. a 1 de Janeiro de 
1990, comprometeu o C.F.N. como unidade de investigação responsável pela 
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coordenação e realização de uma parte significativa do programa de trabalho do contrato 
de associação em Portugal. 
  
O financiamento ao abrigo do contrato EURATOM é composto por duas parcelas: 
Suporte Geral e Mobilidade. O Suporte estabelece a forma de financiamento tradicional, 
atribuída ao I.P.F.N. ao abrigo do contrato de associação para assegurar a realização da 
sua missão e participação nas actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico 
de interesse para a Comissão Europeia. Constitui por isso, a parte mais significativa do 
financiamento da EURATOM.  
 
Como já foi referido, a EURATOM tem ainda um programa de Mobilidade que oferece 
ajudas de custo à deslocação dos membros das unidades de investigação envolvidas às 
suas congéneres europeias, com o intuito de fomentar o cruzamento de conhecimentos, 
experiências e ideias entre instituições, impedindo assim que estas se fechem sobre si 
mesmas. 
 
Um aspecto importante do financiamento da EURATOM é o seu carácter estável, uma 
vez que este financiamento e o seu valor estão bastante assegurados de forma muito 
razoável e fixa, apesar de se prever uma tendência para a sua diminuição ou estagnação 
destes financiamentos com a conjuntura económica actual e o facto dos contratos 
EURATOM cessarem já em 2013.  
 
Estas garantias de base muito fortalecidas pela longa duração do contrato (1990-2013) 
contribuíram para garantir estabilidade ao I.P.F.N, fornecendo-lhe algum conforto e 
espaço de manobra não só para cumprir as suas responsabilidades no âmbito do 
contrato, como também para poder expandir-se com a realização de outros projectos. 
 
Fundação para a Ciência e Tecnologia 
 
A Fundação para a Ciência e Tecnologia é a entidade responsável em Portugal por 
assegurar e promover continuadamente o avanço do conhecimento científico e 
tecnológico em Portugal em todas as áreas da ciência, com o objectivo de atingir os mais 
elevados padrões internacionais na criação de centros de excelência e estimular a difusão 
do conhecimento, visando a melhoria da qualidade de vida e do bem estar do público em 
geral. 
 
A missão da F.C.T. concretiza-se principalmente através da concessão de financiamentos 
na sequência da avaliação do mérito de propostas de instituições, equipas de investigação 
e indivíduos apresentadas em concursos públicos, e também através de acordos de 
cooperação e outras formas de apoio em parceria com universidades e outras instituições 
públicas e privadas, em Portugal e no estrangeiro. 
 
Ao abrigo da entrada em vigor do estatuto legal de laboratório associado à F.C.T, foi 
firmada em 2001 a parceria entre o C.F.N. e o C.F.P. na constituição do laboratório 
associado C.F.N.-L.A. Isto permitiu uma maior estabilidade de funcionamento dos 
centros dado que o estatuto é atribuído pelo período máximo de 10 anos, alargando as 
possibilidades das actividades de cada grupo. 
 
O financiamento fornecido pela F.C.T. divide-se no financiamento de base, indexado ao 
número de investigadores doutorados integrados na unidade e à avaliação da actividade 
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científica realizada, e no financiamento programático especial, relativo a algumas 
unidades, em função de necessidades específicas detectadas pelos avaliadores.  
 
O financiamento de base garante os salários e as despesas base tradicionais na realização 
do funcionamento das instituições financiadas. Tanto no modelo de laboratório 
associado como na componente programática, este esquema de financiamento rege-se 
por uma óptica de premiar projectos avaliados como de qualidade e de competência em 
detrimento de uma forma mais abrangente de financiamento generalizado, o que resulta 
num estímulo a uma busca do mérito e da excelência por parte das entidades que se 
candidatam a este financiamento.  
 
Essa excelência contribui também, por seu turno, para a consolidação da imagem e da 
posição dos centros de investigação no contexto nacional e internacional, o que também 
potencia a sua sustentabilidade. 
 
Existem também complementos a estas duas parcelas de financiamento, que são as 
candidaturas aos já mencionados projectos de I. & D.T, geralmente de menor dimensão, 
como por exemplo os projectos europeus do P.O.C.T.I. (Programa Operacional Ciência, 
Tecnologia, Inovação) e P.O.C.I. (Programa Operacional Ciência e Inovação), integrados 
no III Quadro Comunitário de Apoio. 

 
As actividades na linha temática da fusão nuclear no I.P.F.N. recebem o financiamento 
da F.C.T. maioritariamente através dos financiamentos de base e programáticos, 
motivados também pela dimensão da organização da investigação na área da fusão 
nuclear, a nível europeu. 
 
Já na linha temática das tecnologias de plasmas e lasers intensos, os projectos de I. & 
D.T. constituem o grosso dos canais de financiamento, onde os programas têm uma 
menor abrangência e organização a nível europeu. Nesta última área temática, no 
entanto, com a perspectiva de entrada em funcionamento dos projectos E.L.I. (Extreme 
Light Infrastructure) e HIPER (High Power Laser Energy Research), a dimensão desta área irá 
aumentar, criando-se aí, também, uma rede de ligações a nível europeu que alterará 
também o paradigma para uma óptica de projectos globais de maior dimensão 
coordenados internacionalmente. 
 
Receitas Próprias 
 
A actividade que talvez diferencie mais o I.P.F.N. de muitas outras unidades de 
investigação a nível nacional e internacional é a sua capacidade de gerar um conjunto de 
receitas próprias bastante significativas directamente resultantes da sua actividade 
científica e tecnológica. 
 
Como já foi referido, tendo em conta as suas dimensões e recursos disponíveis, foi a 
aposta numa estratégia colaborativa integrada em macro-projectos internacionais onde as 
actividades complementares de apoio e suporte aplicáveis a projectos de maior dimensão, 
em particular o J.E.T, dentro do conjunto de países integrados na EURATOM e na 
E.F.D.A. (European Fusion Development Agreement), que permitiu ao I.P.F.N. ocupar um 
papel paradigmático a nível europeu. 
 
O fomentar desta tradição na cultura institucional do I.P.F.N. permitiu que este se 
expandisse de forma completamente natural para uma perspectiva empresarial de 



 12 

prestação de serviços, reutilizando a sua experiência para apostar também na inovação 
tecnológica em áreas algo distantes da sua actividade de investigação científica 
propriamente dita e na reaplicação tecnológica do seu background em novas áreas 
científicas, tecnológicas e industriais. Esta cultura de inovação coloca o I.P.F.N. na 
vanguarda da gestão de ciência e tecnologia, permitindo que o grupo se adapte de forma 
quase automática às novas tendências mundiais no paradigma científico e tecnológico. 
 
Em particular podemos isolar três grandes fontes de receitas próprias que podem ser 
identificados no esquema da figura 6:  
 

1. Equipamento: a concepção e venda de equipamento tecnológico na área dos 
diagnósticos e sistemas de controle e aquisição de dados a outros grupos de 
investigação directa ou indirectamente relacionados com as áreas científicas do 
I.P.F.N, a empresas privadas e à indústria em geral; 

2. E.F.D.A: sendo criada em 1999 para possibilitar uma rede de ligações entre 
instituições de investigação europeias e a Comissão Europeia com vista a reforçar 
a sua coordenação e cooperação e a participar em actividades conjuntas, tem sido 
em particular, responsável pela exploração do J.E.T. entre 1999 a 2007 através da 
combinação das várias instituições de investigação. Assim, e não envolvendo 
directamente o contrato com a EURATOM, o I.P.F.N desenvolve tecnologia 
para a E.F.D.A: 

 Campanhas Experimentais: expedições de investigadores pelos vários 
grupos de investigação directa ou indirectamente associados à E.F.D.A, 
em particular para o J.E.T, em que são prestados serviços no âmbito de 
desenvolvimento de ciência e tecnologia. No caso do I.P.F.N, são de 
destacar o desenvolvimento in loco de software e hardware de sistemas de 
controlo em tempo real, sistemas de controlo e aquisição de dados e 
sistemas de diagnóstico. 

 Projectos: atribuição de projectos específicos de desenvolvimento local 
de tecnologias de apoio e suporte com funções bem determinadas, 
fornecidos a outras instituições de investigação europeias. No caso do 
I.P.F.N, são de destacar mais uma vez o desenvolvimento e fornecimento 
de software e hardware de sistemas de controlo em tempo real, sistemas de 
controlo e aquisição de dados, sistemas de diagnóstico e mais 
recentemente, sistemas de remote handling. 

3. Spinoffs: tendo em conta a generalidade de aplicações da actividade científica e 
tecnológica do I.P.F.N, existe um vasto mercado para readaptação dos conceitos 
científicos e tecnológicos base para inúmeras áreas científicas em nada 
relacionadas com a fusão nuclear e também na área empresarial e industrial. 
Desta forma, o I.P.F.N. está apto a estabelecer relações comerciais com um vasto 
grupo de entidades. Mais uma vez, devemos focar a importância do 
desenvolvimento de software e hardware de sistemas de controle em tempo real, 
sistemas de controle e aquisição de dados, sistemas de diagnóstico, sistemas de 
remote handling. Tecnologias que possuem uma infinidade de aplicações como por 
exemplo o A.B.S. na indústria automóvel, exploração petrolífera marítima em 
profundidade entre muitas outras. 

Esta cultura de inovação e mobilidade, exploração de mercados e necessidades diferencia 
o I.P.F.N. no paradigma da investigação científica a nível nacional e internacional. Apesar 
de ser uma instituição sem fins lucrativos, a obtenção de receitas próprias independentes 
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do financiamento estatal ou supra-estatal dá uma margem de manobra a nível de gestão 
que a maioria das instituições de desenvolvimento tecnológico e científico não possui.  

Em particular permite o investimento em novas áreas de investigação promissoras 
através da aplicação directa dessas receitas em novos projectos internos, na atribuição de 
bolsas a investigadores, consolidação interna através de contratos de outsourcing ou até 
mesmo à perfilhação de projectos externos de dimensão apropriada. Tudo isto contribui 
para a expansão continuada do I.P.F.N, garantindo a sua sustentabilidade e elevados 
padrões de excelência. 

 
Fusion for Energy – International Thermonuclear Experimental Reactor 
 
O I.T.E.R. (International Thermonuclear Experimental Reactor) é um projecto internacional de 
investigação e engenharia em fusão nuclear controlada que pretende a construção e 
operação do maior Tokamak do mundo com o objectivo de fazer a ponte entre os 
estudos actuais de física de plasmas e fusão nuclear e a futura implementação de centrais 
de produção de energia eléctrica sustentáveis e rentáveis.  
 
O I.T.E.R. é a sucessão natural dos projectos de fusão nuclear do passado e irá suplantar 
o J.E.T. como o maior Tokamak em funcionamento (800 m3 em volume de plasma 
contra os 80 m3 do J.E.T.) e responsável pela investigação de topo na área, incorporando 
todo o conhecimento adquirido nas experiências anteriores e partindo dele para a 
investigação futura. Os países participantes são a União Europeia, a Índia, o Japão, a 
China, a Rússia, a Coreia do Sul e os Estados Unidos da América. 
 
A gestão das actividades, trabalhos e investigações no projecto é feita através do Joint 
Undertaking, organização que constitui a ligação entre cada membro interveniente e o 
I.T.E.R. A participação de cada membro no projecto é feita através das agências 
domésticas criadas para o efeito, que coordenam localmente as unidades de investigação 
e outras entidades existentes no trabalho para o I.T.E.R. e gerem os projectos propostos 
para o mesmo, fazendo assim a ligação com o Joint Undertaking. 
 
No caso europeu, ao invés de cada país ter a sua agência doméstica própria, foi criada 
uma organização, sob o tratado da EURATOM e aproveitando as sinergias já existentes 
nomeadamente para a colaboração para o J.E.T. através da E.F.D.A, de modo a 
organizar e coordenar as unidades de investigação e outras instituições intervenientes. 
Essa organização é a F4E (Fusion for Energy), criada por decisão do Conselho da União 
Europeia, e cuja vigência foi estabelecida por um período de 35 anos, a partir de 19 de 
Abril de 2007. 
 
Uma diferença importante entre o financiamento através da EURATOM que tem vindo 
a ser feito e o novo formato em vigência na F4E é o carácter competitivo deste novo 
projecto. A F4E emite as chamadas calls, que consistem em pedidos de execução de 
projectos escolhidos como pertinentes pela F4E no âmbito do I.T.E.R. Em resposta a 
esses pedidos, as unidades de investigação pertencentes à F4E candidatam-se aos 
projectos emitindo propostas para a sua execução e a F4E selecciona uma das propostas. 
 
O contrato para a realização das actividades pressupostas para o cumprimento da call é 
feito segundo dois modelos: grants e procurements, consoante o tipo de trabalho a realizar. 
Os grants consistem em financiamento para bolsas de investigação e realização de 
estudos, normalmente sem fins lucrativos para quem os executa, cobrindo 40% dos 
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custos totais do trabalho. Os procurements são contratos de fornecimento de serviços ou 
equipamentos, tanto administrativos como operacionais, ou seja, a nível da ciência e 
tecnologia para o I.T.E.R, sendo financiados a 100%. 
 
Nesta nova perspectiva competitiva do financiamento é fundamental à sustentabilidade 
do I.P.F.N. na participação para o I.T.E.R. a sua capacidade e eficácia operacionais, 
apenas possíveis com a continuada expansão do instituto, que se tem mantido num nível 
de excelência nas linhas temáticas delineadas para a sua actividade.  
 
Por outro lado, a F4E favorece os contratos de maior dimensão que lhe permitem aliviar 
o peso de uma micro-gestão de um número elevado de pequenos projectos, libertando-a 
para os esforços de coordenação e organização a um nível mais macroscópico de todo 
trabalho para a construção e operação do I.T.E.R.  
 
Desta forma torna-se imprescindível às unidades de investigação que se agreguem em 
grandes grupos que permitam cumprir com as exigências dos projectos. O continuado 
desenvolvimento dos grupos que agora constituem o I.P.F.N, que, como vimos, se têm 
vindo a expandir e consolidar desde o começo como C.F.N. e C.F.P, traduziu-se então 
numa aposta que possibilita a sobrevivência dos mesmos, devido à capacidade que têm 
para satisfazer as exigências deste novo conceito de mercado nas suas áreas temáticas e 
no lugar de relevância que têm adquirido no contexto internacional. 

 
Um outro elemento essencial para a garantia da competitividade do I.P.F.N. é, sem 
dúvida, a Gestão de Qualidade, que é também bastante prezada pela F4E na medida em 
que as propostas para a F4E exigem a elaboração de um Plano de Qualidade. Este plano 
estabelece na totalidade o protocolo associado ao projecto, consubstanciando uma 
descrição abrangente e exaustiva do mesmo, o que desde logo permite a sua análise 
detalhada.  
 
O Plano de Qualidade define desde logo os formatos de todos os documentos 
relacionados e produzidos com o projecto, regulando o fluxo de informação entre as 
pessoas envolvidas. Tudo o que será feito e entregue ao longo do trabalho é referido, 
ficando estabelecida a calendarização de reuniões e de todas tarefas do projecto, 
detalhando o procedimento de cada uma. Nele faz parte integrante ainda uma secção de 
controlo de custos, riscos técnicos e financeiros, assim como gestão de mudanças que 
poderão ser necessárias.  
 
Com tudo isto, é fácil compreender que constitui uma ferramenta importante para o 
rastreio de problemas e identificação da sua causa, sendo em particular fundamental para 
projectos de grande dimensão e duração, devido ao elevado número de intervenientes 
envolvidos e de tarefas a executar, assegurando a fiabilidade da execução das mesmas e 
assim, de todo o projecto. É ainda de referir que o Plano de Trabalho constitui um 
grande avanço em relação ao princípio académico de gestão, aproximando-se já de um 
nível empresarial. 
 
Terminada a descrição do esquema presente de financiamento do I.P.F.N. é agora 
pertinente introduzir um esquema que represente as tendências futuras a este nível bem 
como as participações em futuro próximo em projectos de dimensão considerável, em 
particular os já referidos E.L.I. e o HIPER. 
 



 15 

 
 

 
Figura 8 – Estrutura detalhada de financiamento do I.P.F.N. no futuro próximo 

 
Com o fim dos contratos de associação com a EURATOM em 2013 e a actual 
conjuntura económica de contenção a nível mundial, espera-se que o financiamento 
proveniente da F.C.T. e da EURATOM diminua ou cesse por completo. Somando isto à 
aparente tendência de revestir a gestão de ciência e tecnologia a nível global com um 
perfil mais virado para a satisfação directa de necessidades e criação de mercado tendo 
em vista o fomentar da competitividade entre unidades de investigação, sejam elas de 
carácter público ou privado, e aumento consequente da eficiência e eficácia nestas áreas, 
espera-se em particular que os fundos anteriormente mobilizados para a EURATOM no 
esquema de colaboração já descrito em detalhe, passem a financiar o novo programa 
europeu de fusão nuclear, o I.T.E.R. 
 
Verificando-se isto, é de esperar que a F4E faça a gestão do I.T.E.R. adoptando uma 
filosofia competitiva de mercado e desta forma é imperativo que as actuais unidades de 
investigação relacionadas com a investigação e desenvolvimento de tecnologia 
relacionada com a fusão nuclear se adaptem a este novo paradigma. 
 
Tendo em conta a tradição do I.P.F.N. neste campo, é de esperar que este se adapte de 
forma quase natural a estas novas tendências e isto seria impossível ou pelo menos muito 
mais difícil se o grupo não tivesse seguido as linhas de orientação já abordadas ao longo 
desta análise. 
 
No entanto isto não implica que este paradigma seja absoluto. A evolução da gestão de 
ciência e tecnologia na fusão nuclear atingiu agora um estado de maturidade que lhe 
permite migrar progressivamente de forma natural para um modelo mais moderno de 
satisfação de necessidades. 
 
No caso de projectos de grande envergadura que estão ainda em fase embrionária, em 
particular o E.L.I. e o HIPER, estes projectos vão nascer em moldes de uma estrutura 
global de  colaboração mais similar à EURATOM. Desta forma, apesar das novas 
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tendências já explicitadas, é importante que as unidades e grupos de investigação estejam 
preparados para lidar com todas as realidades de forma a poderem usufruir e contribuir 
com o seu máximo potencial no desenvolvimento científico e tecnológico. 
 
Extreme Light Infrastructure 
 
O E.L.I. será a infra-estrutura pioneira dedicada ao estudo fundamental das interacções 
entre lasers e matéria, com dimensão e potência que suplantará as actuais instalações a 
operar na área.  
 
O projecto visa também criar uma organização internacional que coordene a investigação 
nesta área temática de maneira conjunta na nova infra-estrutura, ao invés do carácter 
nacional algo isolado que tem vindo a ser praticado.  
 
A investigação nesta área trará melhorias nos tratamentos oncológicos, imagiologia 
médica, electrónica rápida e na compreensão do envelhecimento dos materiais de 
reactores nucleares, tendo em vista o desenvolvimento de novos métodos de tratamento 
dos seus resíduos radioactivos.  
 
O I.P.F.N. participará também na concepção, construção e operação do E.L.I. nas linhas 
temáticas ligadas aos lasers intensos, designadamente a nível de concepção dos lasers, 
desenvolvimento de sistemas de diagnóstico, controlo e aquisição de dados, entre outros. 
 
High Power Laser Energy Research 
 
O HIPER será uma infra-estrutura com um sistema laser de larga escala dedicado à 
demonstração da viabilidade da fusão nuclear através de lasers, a fusão inercial, como 
uma fonte de energia de futuro.  
 
O HIPER está a ser concebido para permitir uma vasta panóplia de nova ciência 
incluindo estudos de materiais extremos, laboratório de astrofísica, aceleradores de 
partículas miniaturizados e ainda uma abrangente gama de investigação fundamental em 
Física.  
 
Espera-se que a prova científica deste princípio decorra entre 2010 e 2012, a que se 
seguirá o desenho, concepção e implementação de um reactor comercial com essa 
tecnologia, o que despoletará uma enorme actividade na área.  
 
O I.P.F.N. pode então executar projectos ao nível da área temática da tecnologia de 
plasmas e lasers intensos, nomeadamente a nível de concepção dos lasers, 
desenvolvimento de sistemas de diagnóstico, teoria e modelação de fusão, sistemas de 
controlo e aquisição de dados, entre outros. 
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Consórcio Física-N 
 
No seguimento da estratégia já seguida no passado e que levou à criação do I.P.F.N, 
passando pela criação de sinergias e com vista à fertilização cruzada de actividades entre 
vários centros de investigação relacionados, nos próximos 5 anos prevê-se a criação do 
Consórcio Física-N. 
 

 
 

Figura 9 – Consórcio Física-N 
 
Este consórcio será uma nova instituição, no âmbito do novo paradigma nacional de 
organização de instituições de ciência e tecnologia, os consórcios, que agregará o 
I.P.F.N., o I.T.N. (Instituto Tecnológico Nuclear), o LIP (Laboratório de 
Instrumentação e Física Experimental de Partículas) e a F.C.C.N. (Fundação para a 
Computação Científica Nacional). 
 
Este consórcio visa reunir numa só organização as referidas quatro instituições, que têm 
competências e actividades relacionadas directa ou indirectamente com a fusão nuclear, 
no sentido de racionalizar a sua organização e coordenação e assim aumentar a 
competitividade e a eficácia operacional de Portugal em projectos internacionais nesta 
área.  
 
Por outro lado, a agregação destas quatro entidades numa só permitirá uma 
racionalização dos mecanismos de gestão e transferir cada vez mais as tarefas 
administrativas e do plano da gestão e estratégia dos ministérios para o consórcio, o que 
permitirá uma maior estabilidade e alguma independência para fazer face às exigências 
internacionais e manter Portugal com uma participação significativa a este nível.  
 
A nível nacional, o consórcio implicará desenvolvimentos a nível das instalações que 
permitam acompanhar a expansão das actividades e a contratação de novo pessoal 
qualificado, dinamizando todas as instituições envolvidas. 
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Resumo Estratégico 
 
Façamos então uma revisão das considerações a nível estratégico que foram tidas em 
conta desde a criação do C.F.N. e C.F.P. até à actualidade, que constituíram parte 
importante no sucesso do I.P.F.N. no passado e sem dúvida o farão no futuro. 
 
A génese do I.P.F.N. prendeu-se indubitavelmente na identificação da fusão nuclear 
como uma área chave para o futuro, pressupondo um interesse nacional na sua 
participação. Devido à relativamente reduzida dimensão do nosso país, foi necessária 
uma limitação a um conjunto mais pequeno mas exequível de actividades em que se 
pudesse competir com o estrangeiro e adquirir uma posição relevante nos projectos 
internacionais, que sendo de grande dimensão e de longa duração, desde logo garantem 
alguma sustentabilidade. 
 
A existência e criação de sinergias entre o C.F.N. e o C.F.P. possibilitaram uma 
fertilização cruzada entre os grupos na parceria C.F.N.-L.A, permitindo organizar e 
coordenar esforços aumentando a eficácia operacional e a competitividade, permitindo 
expandir os grupos. 
 
Os financiamentos de base da F.C.T. e da EURATOM forneceram a estabilidade 
necessária que possibilitou expandir o grupo e gerar canais de receitas próprias, 
agilizando-o e conferindo-lhe alguma independência para continuar a desenvolver-se e a 
manter-se competitivo.  
 
O novo paradigma competitivo de financiamento no I.T.E.R. favorece as grandes 
instituições, motivando a criação do I.P.F.N, fortalecendo ainda mais a parceria já 
existente. 
 
A existência e desenvolvimento de planos de qualidade garante fiabilidade dos projectos 
e está na linha da frente na área da Gestão de Qualidade. 
 
No futuro, com a perspectiva de novas infra-estruturas na área dos lasers intensos e com 
o aumento esperado para a dimensão dos projectos internacionais, a constituição do 
consórcio Física-N permite estabelecer bases para a continuação das actividades de 
sucesso em Portugal na área da física nuclear. 
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Análise de Dados 
 
Nesta secção apresentamos alguns gráficos relacionados com a actividade do I.P.F.N, em 
termos de contratos, pessoal e participação em projectos internacionais. 
 

 
 

Gráfico 1 – Financiamento do C.F.N. em k€ de 2002 a 2007 (excluindo salários) 
 
Neste gráfico podemos ver lado a lado, o volume financeiro de cada uma das fontes de 
financiamento do C.F.N. e sua evolução temporal num período relativamente largo. 
Podemos ainda ver o financiamento total enquanto soma de cada uma das contribuições 
individuais. 
 
Há três principais fontes de financiamento para o C.F.N. entre 2002 e 2007: o contrato 
de laboratório associado com a F.C.T, o contrato de associação EURATOM/I.S.T. e 
outros (ou receitas próprias).  
 
Aqui, verifica-se claramente uma tendência nos últimos anos para o aumento das receitas 
totais. É de notar, em especial, o aumento entre 2005 e 2007, coincidindo com uma 
maior quantidade de receitas provenientes de contratos celebrados com instituições, 
empresas e outsourcing de pessoal para experiências internacionais fora dos contratos 
EURATOM e F.C.T.  
 
Claramente é vista uma aposta importantíssima, apesar de não muito expressiva em 
termos relativos, em fontes de receitas não governamentais, ou fora do espectro europeu 
de financiamento base e programático. 
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Gráfico 2 – Divisão de pessoal por categoria de 2002 a 2008 
 
Para análise da gestão de pessoal, apresentamos um gráfico cumulativo em stack. Como 
podemos ver pela inclinação de toda a área preenchida, vemos um aumento da 
contratação de pessoal investigador tanto doutorado como não doutorado o que resultou 
num aumento global de pessoal. Note-se o equilíbrio entre o número de doutorados e 
não doutorados o que se traduz numa razão 1:1. 
 
Notamos uma aposta continuada ao longo dos anos na contratação de pessoal 
investigador o que espelha bem a expansão e consolidação do grupo enquanto unidade 
de investigação científica e tecnológica e traduz também a saúde financeira do grupo. 
 
 

 
 

Gráfico 3 – Número médio de publicações por doutorado 
 
Naturalmente, o aumento do número de pessoal qualificado resulta num maior número 
de publicações e em maiores colaborações entre investigadores, daí que a partir de 2003 
se tenha observado um aumento estável do número médio de publicações por 
doutorado. Estes dados espelham o desenvolvimento sustentado da actividade científica 
realizada no I.P.F.N. 
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Gráfico 4 – Participação dos países integrados na EURATOM nas campanhas experimentais do 
J.E.T. (C1-C14) 

 
Em termos de participações internacionais e tendo em conta que a coordenação do 
contrato de associação EURATOM/I.S.T. está a cargo do C.F.N, note-se na 
percentagem relativa de participação para as Campanhas Experimentais do J.E.T, onde se 
destaca a participação portuguesa (6%) ao nível da participação sueca (7%), muito à 
frente de países como a Espanha, a Suiça, a Bélgica, a Holanda e a Finlândia (~3%). 
 
Note-se que o J.E.T. é uma máquina situada no Reino Unido, pelo que não é de admirar 
o elevadíssimo grau de participação do país acolhedor sendo isto quase consequência 
natural da localização geográfica do projecto. 
 
Apesar das fortes contribuições da França, Itália e Alemanha, temos que ser realistas e 
relativizar a dimensão humana e económica e recursos disponíveis destes países ao 
compará-los com Portugal. Nesta óptica, a contribuição de Portugal é verdadeiramente 
impressionante, estando este par a par com um país europeu reputadamente mais rico 
que Portugal, a Suécia. 
 
Aproveitamos aqui para lembrar a presença das Campanhas Experimentais no Esquema 
de Finaciamento do I.P.F.N. 
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Gráfico 5 – Participação dos países integrados na EURATOM no cumprimento de encomendas 

para o J.E.T. (C20-C25) 
 
Apesar disso, repare-se que em termos de cumprimento de encomendas, Portugal detém 
a terceira posição ficando apenas atrás do país acolhedor do J.E.T. e da Alemanha, países 
substancialmente mais ricos e influentes.  
 
Note-se que outros países mais ricos, e com mais população, como é o caso da França e 
da Espanha por exemplo, não chegam a ultrapassar a barreira dos 6%, o que mostra 
claramente a importância do nosso país e consequentemente do I.P.F.N. como força 
motriz e exemplo a seguir a nível da gestão de ciência e tecnologia a nível europeu. 
 
Aproveitamos aqui para relembrar a presença destas encomendas no esquema global de 
financiamento já apresentado.  



 23 

Ciência e Tecnologia 
 
Olhando para o intervalo de tempo entre 2005 a 2007, podemos traçar um perfil acerca 
da forma como se processam os contratos de Associação EURATOM/I.S.T. e de 
laboratório associado com a Fundação para a Ciência e Tecnologia em Física e 
Engenharia de Plasmas. 
 

 
 

Figura 10 – Organigrama do C.F.N.-L.A. em 2007 
 
Como é sabido, o I.P.F.N. é constituído por dois centros, o Centro de Fusão Nuclear e o 
Centro de Física de Plasmas. O primeiro é por sua vez constituído por quatro grupos de 
investigação, o Grupo de Física Experimental, o Grupo de Diagnósticos em Microondas, 
o Grupo de Teoria e Modelação e o Grupo de Controlo e Aquisição de Dados. Do outro 
lado no C.F.P, em 2005 existiam três grupos, o Grupo de Lasers e Plasmas, o Grupo de 
Electrónica em Gases e o Grupo de Plasmas do Espaço; a partir de 2006 este centro 
passa a ser composto apenas pelos dois primeiros grupos. 
 
No contrato de associação EURATOM/I.S.T, participam, para além do C.F.N. e do 
C.F.P. (através do Grupo de Lasers e Plasmas), grupos de investigação pertencentes ao 
Instituto Tecnológico e Nuclear, à Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ao Departamento de Física 
da Universidade da Beira Interior e ao Departamento de Física da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. A esta corresponde então a unidade de 
investigação da associação EURATOM/I.S.T, que vai ter um responsável, proveniente 
do C.F.N. É esse responsável que comunica as linhas em que o trabalho correspondente 
ao contrato deve ser executado ao C.F.N, que passa a ter o cargo da coordenação dos 
diferentes grupos de investigação intervenientes (os grupos do próprio C.F.N, o G.o.L.P. 
do C.F.P. e os grupos parte integrante das outras instituições Portuguesas mencionadas 
anteriormente). Este esquema funciona também dos grupos para com a EURATOM, 
sendo que qualquer comunicação terá obrigatoriamente que passar pelo C.F.N. e 
posteriormente ao responsável da unidade de investigação para chegar ao topo. 
 
No contrato de laboratório associado com a Fundação para Ciência e Tecnologia em 
Física e Engenharia de Plasmas é o escolhido um coordenador que faz a mediação entre 
a F.C.T. e o I.P.F.N. Dentro do I.P.F.N, os dois centros fazem a delegação de trabalho 
para os diferentes grupos que os compõem. Naturalmente, da mesma forma como é feito 
para a EURATOM, a comunicação em sentido contrário terá que passar dos grupos para 
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os responsáveis de cada centro e seguidamente para o coordenador que a fará chegar à 
F.C.T. 
 
Projectos e actividades do IPFN em 2005-2007: 
 
Passemos então agora revista às actividades do I.P.F.N. no âmbito da associação 
EURATOM/I.S.T. bem como do estatuto de laboratório associado com a F.C.T.  
 
Para termos uma ideia da evolução mais recente, escolhemos focar no intervalo de tempo 
entre 2005 a 2007.  
 
São de destacar duas áreas temáticas distintas, a Fusão Nuclear Controlada (no âmbito dos 
contratos EURATOM/I.S.T. e F.C.T.) e as Tecnologias de Plasmas e Lasers de Alta Potência 
(no âmbito do contrato com a F.C.T, fora da EURATOM/I.S.T.). 
 
Fusão Nuclear Controlada 
 
Tokamak-ISTTOK (2005-2007) 
 
Encontrando-se em funcionamento desde 1991, o ISTTOK consiste num pequeno 
tokamak de campo magnético fraco (~0.46 T) com uma secção eficaz circular, equipado 
com um transformador de núcleo de ferro. Os objectivos deste projecto, abrangendo as 
áreas de estudo em diagnóstico, controlo em tempo real e aquisição de dados e física de 
plasmas, passam por quatro pontos essenciais: 
 
 Desenvolvimento de sistemas de diagnóstico, controlo e aquisição de dados; 
 Estudo de novos modelos de operação -- limitador de metal líquido e corrente de 

plasma alternada; 
 Estudo do confinamento e estabilidade do plasma sob efeito de sinais externos; 
 Estudo e treino em física e engenharia de tokamaks. 
 
Participação no uso das instalações do JET pelos associados da EFDA (2005-2007) 
 
É um projecto que consiste na participação em dois programas do JET, "Contrato de 
Operação do JET" e "Acordo de Implementação do JET", passando por: 
 
 Operação; 
 Exploração científica; 
 Melhoramentos no desempenho; 
 Gestão. 
 
Participação no Programa ASDEX Upgrade (2005-2007) 
 
O ASDEX Upgrade é a maior máquina de fusão nuclear em funcionamento na 
Alemanha. A participação Portuguesa neste programa foca-se especialmente em: 
 
 Modelação e desenvolvimento em reflectometria de microondas; 
 Hidronâmica magnética (dinâmica de fluidos magnéticos). 
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Participação no ITER (2005-2007) 
 
O ITER é um projecto internacional de construção e funcionamento de um reactor 
experimental de fusão por confinamento magnético. A participação do IPFN inclui: 
 
 Reflectometria de microondas; 
 Controlo e aquisição de dados; 
 Geradores de corrente não-inductiva; 
 Divulgação. 
 
Participação no Programa TJ-II (2005-2007) 
 
O TJ-II é um stellarator situado em Espanha. O IPFN contribui para este projecto em 
cinco áreas distintas: 
 
 Reflectometria de microondas; 
 Análise em feixes de iões pesados; 
 Física de ponta; 
 Análise de campos retardados; 
 Controle e aquisição de dados. 
 
Participação no Programa TCV (2005-2007) 
 
O Tokamak à Configuration Variable é um tokamak da École polytechnique fédérale de 
Lausanne, com a particularidade da sua secção eficaz de plasma ter três vezes mais altura 
que largura. Há duas linhas de investigação na participação do IPFN, 
 
 Diagnóstico de raios-X; 
 Sistemas de controlo de plasma avançados (APCS). 
 
Participação no Programa de Tecnologia de Fusão (2005-2007) 
 
Este é um programa que se prende com diferentes estudos relacionados com grandes 
projectos internacionais, como é o caso do ITER e DEMO. 
 
2005: 
 Caracterização da microestrutura de metais ODS-RAFM e titânio-berílio, candidatos 

para os reactores de fusão ITER e DEMO. 
 
2006: 
 Diagnóstico e interacção plasma-parede; 
 Materiais estruturais; 
 Elementos de suporte ao design e execução de projectos; 
 
2007: 
 Manuseamento remoto; 
 Ciclo temporal de alimentação do ITER; 
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Actividades em Fusão Inercial (2005-2007) 
 
Projecto que abrange investigação em Fusão por confinamento inercial, com diferentes 
pontos para cada ano de actividade. 
 
2005: 
 Projecto HiPER; 
 Ignição rápida e física de fusão por confinamento inercial; 
 Tecnologia OPCPA em lasers e desenvolvimento de técnicas de diagnóstico para 

lasers ultra intensos; 
 Desenvolvimento de infraestructuras para experiências de ignição rápida em escalas 

múltiplas. 
 
2006: 
 Interacção laser-sólido e ignição rápida, experiência e modelação; 
 Operação e investigação em lasers de alta potência; conceito OPCPA, diagnósticos e 

materiais. 
 
2007: 
 Ignição rápida e teoria de fusão por confinamento inercial; 
 Fotónica de alta intensidade; 
 Aceleradores de plasma e fontes de radiação intensas. 
 
Colaboração com a Associação EURATOM/CEA (2006, 2007) 
 
Iniciado em 2006, a contribuição do IPFN incide-se principalmente nas áreas: 
 
 Modelação de experiências de reflectometria; 
 Problemas matemáticos de física de plasmas; 
 Operação em corrente híbrida baixa. 
 
Outros estudos de teoria e modelação (2005-2007) 
 
Este é um projecto como especial foco em: 
 
 Dinâmica da reconecção magnética em tokamaks; 
 Caracterização da propagação de ondas para aquecimento na frequência da onda 

híbrida inferior; 
 Modelação de equilíbrio Grad-Shafranov em plasmas de tokamak. 
 
Outras actividades relacionadas com Fusão (2005-2007) 
 
Foram desenvolvidas ainda outras actividades relacionadas com fusão, tais como: 
 
 Colaboração com instituições brasileiras em placas de aquisição de dados, 

reflectometria de microondas, diagnósticos e experiências em física de ponta; 
 Colaboração com o Instituto de Física de Plasmas relacionada com a montagem do 

tokamak COMPASS-D na República Checa em controlo e aquisição de dados, 
reflectometria de microondas e diagnósticos; 

 Participação na organização de Programas de Fusão; 
 Organização de encontros científicos; 
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 Colaboração em programas de graduação e pós-graduação universitários em 
Portugal; 

 Divulgação. 
 
Outras actividades em Controle e Aquisição de Dados e Processamento de Sinais (2005, 
2007) 
 
Executado em 2005 e retomado em 2007, compreende actividades em controle e 
aquisição de dados não abrangidas por outros projectos, tendo como foco os seguintes 
aspectos: 
 
 Desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados para o tokamak ETE, situado 

no Brasil; 
 Participação no programa CASTOR na área da aquisição de dados; 
 Desenvolvimento de um sistema de controlo em tempo real e de aquisição de dados 

de baixo custo para experiências de fusão. 
 
Tecnologias de Plasmas e Lasers de Alta Potência 
 
Teoria de Plasmas e Simulação (2005-2007) 
 
Foca-se em problemas de interacções laser-plasma e física de plasmas básica. 
 
2005: 
 Ignição rápida, física de fusão por confinamento inercial e interacções laser-sólido; 
 Interacções de plasma de laser ultra intenso e aceleradores de plasma; 
 Desenvolvimento de uma infraestrutura de simulação para eScience; 
 Astrofísica relativista e física de plasmas espacial. 
 
2006: 
 Simulação em plasmas e teoria; 
 Física fundamental e física no espaço. 
 
2007: 
 Instabilidades paramétricas em luz branca; 
 Aceleradores laser-plasma; 
 Ignição rápida e interacções laser-sólido; 
 Astrofísica e física do espaço; 
 Computação de alto desempenho com o desenvolvimento de técnicas de 

processamento paralelo em física de plasmas; 
 Física computacional. 
 
Interacções laser-plasma na experiência (2005-2007) 
 
Sofrendo algumas alterações ao longo dos anos, conta diferentes tópicos de investigação 
em física experimental de lasers e plasmas. 
 
2005: Física Experimental e desenvolvimentos tecnológicos em lasers ultra-intensos, fontes de radiação, 
aceleradores de plasmas e óptica biomédica 
 Física de lasers e tecnologia de lasers; 
 Fontes de raios-X e VUV e a sua interacção com plasmas; 
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 Canais de plasma para aceleradores laser-plasma; 
 Fontes de radiação ajustável; 
 Óptica biomédica. 
 
2006: Interacções experimentais laser-plasma e fotónica 
 Frentes de ionização relativista; 
 Aceleradores laser-plasma; 
 Fontes XUV e aplicações; 
 Amplificação óptica parametrizada; 
 Aberrações ópticas e simulação de acuidade visual. 
 
2007: Interacções laser-plasma experimentais e de alta intensidade 
 Desenvolvimento e investigação em lasers de alta potência; 
 Aceleradores laser-plasma; 
 Fontes de raios-X coerentes; 
 Interacções laser-plasma; 
 Diagnósticos; 
 Geração de impulsos de alta tensão. 
 
Laboratório de Engenharia Ambiental de Plasmas (2005-2007) 
 
É um projecto com vista aos problemas ambientais, focando-se em diversos problemas 
em plasmas moleculares num variado leque de condições operacionais. 
 
2005: 
 Estrutura espacial e radiação de fontes plasma de microondas; 
 Tocha de plasma N2-Ar induzido por ondas de superfície; 
 Descargas e pós-descargas de N2 e N2-O2; 
 Técnicas de sonda Langmuir para diagnósticos de plasma. 
 
2006: 
 Geração de átomos de hidrogénio "quentes" com descargas de microondas em larga 

escala; 
 Tochas de plasma a microondas induzidas por ondas de superfície (N2-Ar e ar) com 

vista a aplicações ecológicas; 
 Desenvolvimento de novas técnicas experimentais par diagnósticos espectrais de 

plasmas moleculares -- técnica TALIF, técnicas de alargamento de linhas de emissão, 
determinação de espectros sintéticos (atómico e molecular). 

 
2007: 
 Tochas de plasma com fins ambientais; 
 Fenómenos extraordinários em plasmas de hidrogénio; 
 Melhoramentos em técnicas de diagnóstico de plasmas. 
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Modelação de reactores de plasma (2005-2007) 
 
Projecto focado na modelação de diferentes fontes plasma, usadas em várias aplicações, 
de processamento de materiais a controlo ambiental, para o desenvolvimento de 
ferramentas de simulação dessas fontes, com vista à sua optimização. 
 
2005: 
 Reactores de plasma de acoplamento inductivo; 
 Plasmas a microondas sustidos por uma tocha de injecção axial; 
 Reactores de plasma a microondas de 2.45 GHz com geometria coaxial em árgon; 
 Descargas de frequência rádio com acoplamento capacitivo em hidrogénio. 
 
2006: 
 Reactor de plasma a microondas operado por uma tocha de injecção axial; 
 Reactores de plasma com ondas de superfície cilindricamente simétricas; 
 Reactores de plasma de acoplamento inductivo; 
 Micro reactores de plasma. 
 
2007: 
 Reactor de plasma a microondas operado por uma tocha de injecção axial; 
 Micro reactores de plasma; 
 Reactores de plasma de acoplamento capacitivo; 
 Reactores de plasma de acoplamento inductivo; 
 Reactores de plasma operados através de ondas de superfície. 
 
Cinética de não-equilíbrio e simulações de plasmas e de plasmas remotos (2005-2007) 
 
À semelhança de outros projectos, este também foi sofrendo alterações ao longo dos 
anos, com primazia para as áreas de plasmas remotos e simulações de descargas. 
 
2005: Cinética de não-equilíbrio e simulação de descargas, plasmas remotos e entradas planetárias a alta 
velocidade 
 Cinética do plasma remoto de azoto; 
 Esterilização de plasma a pressão reduzida e baixa temperatura; 
 Processos de não-equilíbrio e radiação de plasma em entradas planetárias a alta 

velocidade; 
 Descargas de microondas em N2-CH4 para nitrocarburização e estudos químicos da 

atmosfera de Titã; 
 Modelação de recombinação atómica de superfície. 
 
2006: Cinética de não-equilíbrio e simulação de descargas, plasmas remotos e entradas planetárias a alta 
velocidade 
 Processos de não-equilíbrio e radiação de plasma em entradas planetárias a alta 

velocidade; 
 Modelação de plasmas remotos para esterilização de plasmas; 
 Descargas em N2-CH4 para estudos de atmosferas planetárias e tratamentos de 

superfície; 
 Estudo cinético do plasma remoto de azoto; 
 Modelação teórica de recombinações atómicas heterogéneas. 
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2007: Cinética de não equilíbrio e simulações de plasmas e de plasmas remotos 
 Estudo cinético do plasma remoto de azoto; 
 Modelação de plasmas remotos de N2-O2 para esterilização de plasmas e 

compreensão de processos elementares; 
 Modelação de descargas de N2-CH4 e plasmas remotos para estudos de atmosferas 

planetárias e tratamentos de superfície; 
 Modelação de processos cinéticos e radiativos em plasmas a baixa pressão e alta 

temperatura. 
 
Física de Plasmas Espacial (2005) 
 
A actividade correspondente ao projecto "Física de Plasmas Espacial" decorreu durante 
o ano de 2005, focando-se em: 
 
 Emissões Totem-Pole; 
 Efeitos de ondas de grande amplitude em instabilidades lineares; 
 Equações de onda não-linear: integrabilidade e soluções exactas. 
  
High density laser plasma physics (2007) 
 
É um projecto iniciado em 2007, com foco em: 
 
 Trabalho de projecção para o HiPER; 
 Análise de resultados de experiências laser-sólido no Vulcan PW; 
 Filamentação em ablação laser de sólidos; 
 Projecção numérica integrada de experiências laser-plasmas. 
 
 
Propulsão por plasmas e electromagnética (2007) 
 
É um projecto iniciado em 2007 que cobre quatro áreas de investigação: 
 
 Propulsão por plasmas; 
 Propulsão electromagnética; 
 Investigação em problemas fundamentais de física de plasmas; 
 Espectroscopia da emissão óptica de descargas. 
 
Física Fundamental e Computação Quântica (2007) 
 
Iniciado em 2007, este projecto compreende as áreas de investigação: 
 
 Problema da aceleração anómala das Pioneer; 
 Modelos alternativos de gravidade; 
 Energia escura e matéria escura; 
 Violações de simetrias fundamentais da natureza; 
 Computação quântica. 
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Outras actividades em Física de Plasmas (2006) 
 
Fora do âmbito dos outros projectos, desenvolveram-se actividades relacionadas com: 
 
 Aperfeiçoamento de técnicas de sondagem Langmuir para diagnósticos em plasma; 
 Modelação de reactores de plasma e propulsão electromagnética, em teoria de plasma 

e física estatística; 
 Participação em encontros científicos; 
 Colaboração com universidades. 
 
Estas actividades, compreendendo um espaço de tempo de 2005 a 2006, resultaram num 
total de 9 teses de mestrado, 7 teses de doutoramento e 437 artigos com publicação em 
revistas científicas. 
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