
Dia MunDial  Das TelecoMunicações e Da  
socieDaDe De inforMação

A BAndA LArgA, como suporte 
Ao desenvoLvimento socioeconómico sustentáveL

16 de maio de 2014
Fundação 

Portuguesa das 
ComuniCações

Manhã: 
sessão De DeBaTe fcT, i.P.
a inclusão DigiTal no 
DesenvolviMenTo econóMico
9h00-9h30 / registo dos participantes e café de boas vindas

abertura presidida por s. exa. a senhora secretária de estado 
da ciência, Professora Doutora leonor Parreira

José luís almeida Mota, Presidente da fPc 

João nuno ferreira, vogal do conselho Diretivo da fcT, i.P.

as Tic e a socieDaDe
Moderação: fátima caçador, Jornalista e Diretora editorial da 
casa dos Bits

A rede tic e sociedade 
raquel costa e fábio Mortari (fcT, i.P.) 

crianças, internet e meios móveis em portugal - resultados 
preliminares do projeto net children go mobile
cristina Ponte e José simões (fcsh, unl) 

como navegar na internet com mais confiança
nuno Moreira (fcT, i.P.)

 imersão tecnológica: banda larga |hipermédia| contextos 
de inovação
Maria Barbas (eses, iPsantarém)

programa escolhas – 10 anos de inclusão digital 
Paulo vieira (aciDi) 

As tecnologias ao serviço da eAcessibilidade
Jorge fernandes (fcT, i.P.)

A inclusão digital no Horizon 2020: possibilidades  
de financiamento
filipa Duarte (fcT, i.P.)

inclusão DigiTal Da PoPulação PorTuguesa
Mesa redonda sobre estratégias para redução dos 30% de 
info-excluídos em Portugal

Moderação: fátima caçador, Jornalista e Diretora editorial da 
casa dos Bits
João nuno ferreira, vogal do conselho Diretivo da fcT, i.P.

convidados: cristina Ponte (fcsh, unl), José simões (fcsh, 
unl), luís vidigal (aPDsi), Maria Barbas (eses, iPsantarém), Paulo 
vieira (aciDi)

13h00 / encerramento

Pedro carneiro, vice-Presidente do conselho Diretivo da fcT, i.P.

TarDe:  
sessão De DeBaTe aPDc/aPDsi 
a BanDa larga coMo suPorTe ao 
DesenvolviMenTo socioeconóMico 
susTenTável
15h00 / abertura

oradores:  antónio gameiro Marques – secretaria-geral do MDn 
antónio robalo de almeida – Principal advisory 
José Perdigoto – anacoM 
luís vidigal – aPDsi 
Xavier rodríguez-Martín – DsTelecom

Moderador: reginaldo rodrigues de almeida – Jornalista

17h00 / encerramento

sessão insTiTucional
17h00 / receção dos convidados

17h30 / Boas vindas e abertura: Presidente do conselho de 
administração da fPc, José luís almeida Mota

17h40 / apresentação das conclusões do debate organizado 
com a fundação para a ciência e Tecnologia, i.P., sobre o 
tema “a inclusão digital no desenvolvimento económico”

17h50 / apresentação das conclusões do debate organizado 
com a associação Portuguesa para o Desenvolvimento das 
comunicações/aPDc e da associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da sociedade da informação/aPDsi, sobre o 
tema definido pela uiT

18h00 / intervenção de José Morais de oliveira sobre o 
relatório icPc-uneP submarine cables and the oceans; 
connecting the World

18h15 /  intervenção do cTio da PT Portugal,  
Manuel rosa da silva

18h30 /   intervenção e encerramento da sessão pelo  
vice-Presidente da anacoM, José Perdigoto

19h00 / visita às exposições: 
casa do futuro – inauguração da exposição “habitat XXi_
onde quer que eu esteja, sinto-me em casa”, uma parceria 
fPc e iaDe

futuro infinito – inauguração da exposição “Transformação 
Digital – o céu não é o limite” (The sky is not the limit)

galeria X – inauguração da exposição “geração c – all 
connected – Do ábaco à cloud”

galeria central – exposição de escultura de rui Matos  
[por dentro]

19h30 / cocktail


