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OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIVVVOOOSSS   
   
O conceito de mobilidade está hoje muito para além dos serviços e aplicações 
oferecidas por operadores móveis celulares. 
 
A mobilidade apresenta-se hoje como uma das características intrínsecas e 
mais marcantes no desenvolvimento das sociedades modernas, e por isso, é 
cada vez mais uma componente importante nos processos de negócios e nos 
modelos e estilos de vida.  
 
Pretende-se neste workshop debater e avaliar as formas de que se pode 
revestir o conceito de mobilidade no âmbito da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento, o modo como de uma forma pervasiva entra no quotidiano dos 
cidadãos e das instituições e avaliar as implicações que tal fenómeno 
apresenta nomeadamente ao nível social, económico e tecnológico. 
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   
   
09:30 – 10:00  Sessão de Abertura 

[1x30’ ] 
 
Paulo Amaral – Perspectiva visionária da presença da mobilidade no quotidiano 

das sociedades modernas 
  

 
10:10 – 11:20  Sessão 1 – Mobilidade e as Mudanças Societais  

[3x20’+1x10’ ] 
 

 
Temas  – Ubiquidade pessoal; segurança, privacidade e tecnologia; implicações 

sociais; novos estilos de vida; novas formas de organização; always-on; ... 
 
Moderador –  Paquete de Oliveira (ISCTE) 
Speakers  –  António Câmara (YDreams, UNL),  
  António Carriço (YORN/VODAFONE) 
 
 
 



11:20 – 11:50  Pausa para café 
 
 
11:50 – 13:00  Sessão 2 – Perspectivas Tecnológicas da Mobilidade 

[4x15’+1x10’ ] 
 
 
Temas  – 3G; WiFi; Intelligent devices; ... 
 
Moderador –  Carlos Salema (IST-UTL)  
Speakers –    Frederico Carvalho (INTEL), João Picoito (Siemens),  
  Hans-Erhard Reiter (Ericsson), Pedro Santos (Fujitsu Siemens) 

 
 
ALMOÇO 

 
 

14:30 – 16:00  Sessão 3 – Mobilidade: Serviços & Aplicações 
[5x15’+1x15’ ] 

 
 
Temas  – Para os indivíduos e organizações; LBS - Location Based Services; Mobile 

Office; implicações ao nível do trabalho; ...   
 
Moderador  – João Álvaro Carvalho (UM) 
Speakers –    Júlio Carvalho (QFREE), Paulo Vilela (SUN),  
  Pedro Chaves (Microsoft), Fernando Fortes (Ford) 
 
 

16:00 – 16:20  Pausa para café 
 
 
16:20 – 17:30  Sessão 4 – Implicações Económicas da Mobilidade 

[4x15’+1x10’ ] 
 

 
Temas  – Economia da mobilidade; competitividade; redução de custos; emprego; 

novos investimentos; …   
 
Moderador  – António Serrano (UE) 
Speakers – João César das Neves (UCP), Nogueira Leite (UNL),  
  João Confraria (UCP) 
 
 

17:30 – 18:00  Sessão de Encerramento 
[1x30’ ] 

  
Helena Roseta  –  O urbanismo, a mobilidade e a Sociedade da Informação (*) 

 
 
(*) A confirmar 
 
 
IIINNNSSSCCCRRRIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS   
Inscrição gratuita mas obrigatória 
 
E-mail:   secretariado@apdsi.pt 
URL:      www.apdsi.pt 
Tel.:       212 949 606 
Fax:       212 949 607 
Morada: Madan Parque - PCTAS, Ed. VI, Campus da Caparica 
              Monte deCaparica, 2829-516 Caparica - Portugal 

  
 
    
     
       Patrocínio 

 
 


