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Apresentação de Estudo 
 

Do Analógico para o Digital no domínio do Trabalho 
 

4 de Dezembro de 2008, 14.30H 
Auditório, Fundação Portuguesa das Comunicações 

(Rua do Instituto Industrial, 16 – Lisboa) 
 
 
 

Estudo da APDSI mostra impacto das Tecnologias no mundo do 
Trabalho  

 
 
Lisboa, 25 de Novembro de 2008 – A influência dos novos ambientes digitais no 
mundo do trabalho serve de tema a um novo estudo da APDSI que será apresentado no 
próximo dia 4 de Dezembro, pelas 14.30H, no Auditório da Fundação Portuguesa para 
as Comunicações, em Lisboa.  
 
O estudo foi coordenado por António Brandão Moniz e pretende ser um contributo para 
a análise dos impactos dos novos ambientes digitais no mundo do trabalho, ajudando a 
ultrapassar barreiras e contextos desajustados ao desenvolvimento de novas formas de 
trabalho na Sociedade da Informação e do Conhecimento.  
 
A análise reúne informação vária, nomeadamente estatísticas nacionais e relatórios 
europeus que versam o tema. Incluem-se igualmente referências a projectos sobre as 
novas formas digitais de trabalho em desenvolvimento em Portugal e em outros países. 
 
“O objectivo é ter um documento único que elenque uma parte substancial das análises, 
estatísticas e outras experiências, feitas em Portugal e a nível europeu, sobre a 
influência das tecnologias na forma de trabalhar”, refere António Brandão Moniz. 
 
O programa da apresentação do estudo pode ser consultado no sítio da APDSI, em 
www.apdsi.pt. A inscrição no evento é gratuita mas obrigatória. 
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Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 
procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 
aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 
Portuguesa. 
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação 
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI 
Campus da Caparica,  
Torre – Monte de Caparica 
2825-149 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 
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