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1. OBJECTIVO DO ENCONTRO 
 
 

A persistência de fenómenos como a burocracia ou a resistência à incorporação de tecnologias e metodologias 
inovadoras nos sistemas produtivos e administrativos, exigem, ainda, apesar do esforço desenvolvido nas últimas 
décadas, uma maior aposta na formação e no investimento nas novas tecnologias que importa prosseguir. Isto é 
verdade para todos as áreas mas de uma forma particular na Saúde e na Sociedade do Conhecimento. 
 
A passagem de uma administração pública tradicional e burocrática para uma administração pública electrónica (e-
Government), tem sido uma bandeira política dos governos em todo o mundo e Portugal não tem fugido a esta regra. 
Se em muitas acções, hoje conseguimos distinguir significativos ganhos de eficiência e produtividade – imediatamente 
decorrente da utilização destas novas tecnologias – muito existe por fazer. 
 
Poderíamos enumerar múltiplos motivos para este atraso, mas no nosso ponto de vista, uma questão destaca-se das 
demais: A produtividade. 
 
A nossa produtividade, face ao resto da Europa, apresenta um desfasamento de muitos pontos percentuais. Este é, 
actualmente, o grande desafio para Portugal. Mas então, qual será o caminho a seguir para aumentar a 
competitividade e a riqueza do nosso país? O período de contracção económica que enfrentamos dificulta a 
implementação das medidas necessárias para ultrapassar esta barreira. A solução? INOVAÇÃO. 
 
A Inovação como Catalisador da Produtividade 
A inovação será a alavanca mais importante no desenvolvimento deste sector, estimulando a criação de novos serviços, 
a integração de novas tecnologias e o fomento da qualidade do serviço prestado. Aspectos como a eficiência, a 
transparência, o relacionamento com o cidadão e a responsabilização dos agentes privados ou públicos beneficiam 
claramente do suporte de uma Administração Pública moderna e ágil. 
 
Na sequência de idêntico workshop realizado em 2003, importa continuar uma reflexão sobre os sucessos alcançados e 
os constrangimentos que ainda bloqueiam o desenvolvimento da administração pública electrónica no nosso país – 
Este é o desafio que lhe colocamos! 
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2. ASPECTOS LOGÍSTICOS 
 
 
PROGRAMA 
 
Dia 17 Novembro – Quinta-Feira ( Hotel D. Fernando ) 
 
19:00  - Abertura 
20:00  - Jantar 
21:30  - IGIF - Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde – Dr. Pedro André Martins 
23:00  - Encerramento 

 
 

Dia 18 Novembro – Sexta-Feira ( Sala do Senado, Univ. Évora ) 
 

09:30  - Prof. J. Dias Coelho (APDSI) 
  Dr. Joaquim Santos (SAP) 
10:00  - UCMA - Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa – Prof. Maria Manuel Leitão Marques 
 - UCPT - Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico – Prof. José Albuquerque Tavares 
 - UMIC - Agência para Sociedade do Conhecimento – Prof. Luis Magalhães 
11:00  - Intervalo para Café  
11:30  -  Sessão Plenária (Moderador: Prof. António Serrano) 
 
13:00  - Almoço 
 
14:30  - Sessão Plenária (cont.) 
16:00  - Intervalo para Café  
16:30  - Apresentação de Conclusões (Moderador: Prof. António Serrano) 
17:30  - Encerramento dos Trabalhos 
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LOCAL e ACESSO 
 

Hotel D. Fernando 
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