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1.

OBJETIVO DO FÓRUM

Este encontro vem na continuidade dos encontros anuais realizados desde 2002 e tem
como objetivo reunir um conjunto de personalidades que possam em conjunto, e de
diferentes perspetivas, reflectir e explorar novas ideias e entendimentos sobre o que será
o futuro da Sociedade da Informação e do Conhecimento em Portugal e num mundo cada
vez mais complexo e incerto.
Pretende-se continuar um processo de análise e de reflexão sobre o que imaginamos ser
o caminho para melhor desenvolvermos e endogeneizarmos os benefícios de uma
sociedade baseada na informação e no conhecimento, refletindo sobre as políticas
públicas e a posição dos cidadãos.
Discutir ideias, baseadas em necessidades, valores e modos de comportamento em que
acreditamos e que possibilitem posicionar-nos para além das nossas rotinas diárias
materializando-se em intervenções criativas a esses quotidianos é também um objetivo a
alcançar.
Nesta edição propomos um tema que tem agitado de uma forma marcante as agendas
públicas, privadas, nacionais e internacionais – Uma Agenda para o Crescimento e a
Coesão Social. De que modo podem as politicas e iniciativas associadas à Sociedade da
Informação e do Conhecimento contribuir para o crescimento económico e a coesão
social?
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1.

OBJETIVO DO FÓRUM (Cont.)

Importa identificar oportunidades e atuações no âmbito da SI, concretas e se possível
quantificadas, que permitam contribuir para um significativo crescimento económico e
acelerar o processo de saída da crise em que atualmente nos encontramos. Sendo a
atuação da SI completamente transversal a todas as vertentes da sociedade, certamente
os seus desenvolvimentos e iniciativas impactam na forma de actuar dos seus
intervenientes sejam indivíduos, empresas, entidades públicas ou privadas. De que modo
tais impactos podem ter real valor acrescentado para sairmos da atual crise?

De que forma podem os desenvolvimentos da Sociedade da Informação contribuir a curto
e médio prazos para uma racionalização inteligente dos recursos com redução
significativa dos custos operacionais da Administração Pública central e dos organismos
autárquicos?
De que forma podem os mecanismos da Sociedade da Informação contribuir para definir
novos modelos de negócio, melhorar os processos de produção e de gestão e potenciar a
internacionalização e a inovação das PMEs portuguesas ?
De que forma pode a Sociedade da Informação ajudar a implementar instrumentos de
combate à exclusão social e à pobreza na sociedade portuguesa ?
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1.

OBJETIVO DO FÓRUM (Cont.)

De que forma iniciativas do âmbito da Sociedade da Informação devem ser contemplada em
futuros acordos entre Portugal e as institruições internacionais que financiam a dívida
portuguesa ?
Mais do que nunca, todos os agentes económicos, públicos e privados, têm de considerar o
desenvolvimento da Sociedade da Informação como uma enorme oportunidade para dar
saltos qualitativos e efetivos na construção de um futuro melhor.

Os resultados destas reflexões, sob a forma de conclusões do encontro, serão entregues
aos Grupos Parlamentares, Membros do Governo, empresas e instituições associadas, para
além da divulgação através da Internet e da Comunicação Social.
Trata-se assim de um contributo da APDSI para que o País não desperdice as
oportunidades emergentes.
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2.

ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Para além das interrogações e dúvidas que certamente irão ser endereçadas pelos
Keynote Speakers existem outras questões que podem servir de ponto de partida para
as análises e especulações sobre os temas a avaliar.

Serão constituídos Grupos de Reflexão, que terão atividade paralela, e no seio dos
quais são debatidos os temas alvo do Fórum deste ano.
Cada Grupo de Reflexão produzirá um conjunto de conclusões que traduzirão sobretudo
as perspetivas e recomendações do grupo sobre o futuro.
No sentido de tornar mais eficiente os trabalhos dos Grupos de Reflexão na Arrábida, o
moderador de cada Grupo promoverá, nas semanas que antecedem o Forum,
discussões online de preparação dos diversos temas bem como identificará um
conjunto de documentos de enquadramento os quais serão distribuídos pelos
participantes de cada Grupo.
Assim, solicita-se a todos os participantes que no momento da sua inscrição no Forum
da Arrábida identifiquem qual o Grupo/Tema em que preferencialmente desejam
participar.
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TEMA 1 – Criar valor económico pela via da Sociedade da Informação
 Os “e-dreams” da Economia Digital – O que falhou, os desafios e as oportunidades emergentes
 A papel da SI na transparência e na eficácia de funcionamento dos mercados locais e globais
 SI, produtividade, inovação, empreendedorismo e criatividade dos negócios

TEMA 2 – Sociedade da Informação para uma maior coesão social
 Como efetivar a apropriação social dos benefícios da SI (criar um e-social?)
 Identificar novas e efetivas formas de integração e cooperação social a nível
local e a nível global
 Políticas que visem a participação inclusiva dos cidadãos, o exercício de uma
cidadania plena, o combate às assimetrias, uma maior coesão social e o
desenvolvimento de novos modelos e funções sociais pela via da SI

TEMA 3 – Competitividade das PMEs na Sociedade da Informação
 A SI na criação de melhores condições competitivas e de internacionalização
para as PMEs
 Prioridade estratégicas no domínio da SI e do Conhecimento para
responder às necessidades dos diferentes vetores em que assenta a
competitividade das PMEs
 Novos modelos de negócio, formas de organização e de gestão mais eficazes
induzidas pelos mecanismos da SI e pela inovação tecnológica
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3.

PROGRAMA

Sexta-Feira, 12 de Outubro
09:30 Receção dos participantes

09:50 Abertura – Dr. José Perdigoto, ANACOM
10:15

Keynote Speaker – Prof. Luís Campos e Cunha, NOVA SBE, SEDES
Politicas de SI na Criação de Valor Económico

11:00

Pausa para café

11:30

Keynote Speaker – Prof. Mendo Henriques – FCH-U. Católica, IDP
O papel da SI e do Conhecimento na coesão social e no exercício pleno da
cidadania

12:15 Keynote Speaker – Dr. Jaime Quesado, Membro do Grupo Estratégico do Governo para os Clusters
Os Clusters e a Nova Agenda de Crescimento
12:45 Debate sobre os temas do Fórum
Prof. José Dias Coelho
13:15 Almoço
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Sexta-Feira, 12 de Outubro (cont.)
14:45 Sessões Paralelas dos Grupos de Reflexão
Criar valor económico pela via da Sociedade da Informação
Prof. Ramiro Gonçalves, UTAD

Sociedade da Informação para uma maior coesão social
Prof. Filipe Montargil, Parque Tecnológico de Óbidos
Competitividade das PMEs na Sociedade da Informação
Eng.º Eduardo Pinto, Universidade do Minho

17:00 Pausa para café
17:30 Sessão Plenária
Debate sobre os assuntos críticos identificados nas discussões realizadas por cada um dos
grupos e preparação para a continuação dos trabalhos
Moderador APDSI – Dr. João Tavares
18:30 Fim dos trabalhos do dia
20:00 Jantar
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Sábado, 13 de Outubro

09:30 Sessões Paralelas dos Grupos de Reflexão (cont.)
11:00

Pausa para café

11:30

Sessão Plenária
Apresentação das Conclusões dos Grupos de Reflexão

Moderador – Eng. João Matias, iTds
12:45 Sessão de Encerramento - Dr. Luis Vidigal – Membro da Direção da APDSI

13:30 Almoço
14:45 Visita ao Convento
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4.

LOCAL E ALOJAMENTO

O Fórum tem lugar no complexo do Convento da Arrábida

http://www.foriente.pt/Pt/act_arrabida.asp
O alojamento dos participantes é assegurado nas instalações do complexo ou em unidade hoteleira
nas proximidades.
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5.

ACESSOS

Pela Ponte 25 de Abril
Saída da auto-estrada (A2) na placa que indica Sesimbra
 Virar à direita na placa Barreiro/Setúbal em direcção à Nacional 10
 Seguir sempre a Nacional 10 até Brejos de Azeitão
 Em Brejos de Azeitão virar à direita na placa Arrábida/Sesimbra
 Seguir a indicação Arrábida e Convento

Pela Ponte Vasco da Gama
 Sair da A12 em Palmela

 Seguir a sinalética até Vila Nogueira de Azeitão
 Atravessar a vila e seguir em direcção à Arrábida
 Ao subir a serra encontra a sinalética do Convento
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6.

INSCRIÇÕES

A inscrição é gratuita mas obrigatória

(Inclui almoço, pausa para café, jantar e alojamento na 6ª feira; almoço, pausa para café e visita ao
Convento no Sábado; documentação)

e-Mail: secretariado@apdsi.pt | URL: www.apdsi.pt | Tel.: 217 510 762 | Fax: 217 570 516

Rua Alexandre Cabral, 2C – Loja A
1600-803 Lisboa
Portugal
Tel.:
+351 217 510 762
Fax:
+351 217 570 516
E-mail: secretariado@apdsi.pt
URL: www.apdsi.pt
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