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1 . OBJECTIVO DO FÓRUM 
 

Este encontro virá na continuidade dos encontros realizados em 2002, 2003 e 2004 e tem como objectivo reunir um conjunto de 
personalidades que, de diferentes perspectivas, possam, em conjunto, 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 que, como sabemos, é cada vez 
mais complexo e incerto e que nos coloca perante constantes desafios individuais e colectivos.  
 
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. Discutir 
ideias baseados em necessidades, valores e modos de comportamento em que acreditamos hoje, mas que permitam também 
posicionar-nos para além das nossas rotinas diárias e considerar papeis e intervenções alternativas a esses quotidianos é 
também um objectivo a alcançar. 
 
Pensar no futuro implica tentarmos perceber de que modo a sociedade como um todo influencia a inovação tecnológica e a 
adopção de novas tecnologias e noutro sentido explorar de que forma estas vão ao encontro das necessidades dos cidadãos, de 
diferentes grupos sociais, das empresas e das instituições em geral.  
 
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. Assim, 
trata-se de um contributo da Associação 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. 

 

• As dinâmicas do trabalho digital  
 

o A evolução do analógico para o digital no domínio do trabalho. Onde estamos? 

o Novos contratos sociais no contexto de uma sociedade baseada no conhecimento e na informação 

o A reinvenção do trabalho como valor humano num mundo que é tecnologicamente cada vez mais evoluído 

o Desafios individuais e colectivos impostos pelo trabalho digital 

 
• Produtividade e Competitividade 

 

o Contributos da sociedade da informação e do conhecimento no aumento da competitividade e na capacidade de inovar 
das organizações 

o O impacto do investimento em TICs na produtividade e competitividade em diferentes sectores económicos 

o Novos ambientes digitais no mundo do trabalho 

o Importância do e-learning 

 
• As relações Interpessoais 

 

o O trabalho em rede e as relações sociais e interpessoais quotidianas 

o As tecnologias digitais como prolongamento do indivíduo na sua relação com os outros 

o A relatividade do tempo no mundo digital e o seu impacto nas relações interpessoais 

o O trabalho digital e a pessoa com deficiência 
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3 . ASPECTOS LOGÍSTICOS 
 

 
Programa 
 
 
Dia 14 Outubro – Sexta-Feira 
 
09:30 - Recepção dos participantes  
10:00 - Abertura 
10:15  - Keynote Speaker (Moderador: Eng.º Ricardo Charters d’Azevedo) 

– As dinâmicas do trabalho digital (Prof. António Brandão Moniz) 
11:00 -  Pausa para café 
11:30 - Sessão Plenária 

– Relações laborais e trabalho digital (Moderador: Eng.º Ricardo Charters d’Azevedo) 
 
12:45 -  Almoço 
 
14:30  -  Sessões Paralelas: Grupos de Trabalho 

– As dinâmicas do trabalho digital (Coordenador: Eng.º Francisco Tomé) 
– Produtividade e Competitividade (Coordenador: Dr. Artur Castro Neves) 
– As relações Interpessoais (Coordenador: Eng.ª Conceição Casanova) 

17:00 -  Pausa para café 
17:30 -  Sessão Plenária: – Debate sobre os assuntos críticos identificados nas discussões dos Grupos 
         – Preparação para a continuação das discussões em Grupos 
19:00 -  Fim dos trabalhos 
 
20:00 -  Jantar 
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Dia 15 Outubro – Sábado 
 
09:30  - Sessões Paralelas: Grupos de Trabalho 

– As dinâmicas do trabalho digital 
– Produtividade e Competitividade 
– As relações Interpessoais 

11:00 -  Pausa para café 
11:30 -  Sessões Paralelas (cont.) 
 
12:45 -  Almoço 
 
15:00 -  Sessão Plenária – Apresentação das Conclusões dos Grupos  (Moderador: Prof. João Álvaro de Carvalho) 
16:00 -  Sessão Encerramento – Presidente, Dr. Pedro Duarte Neves (ANACOM); Prof. José Dias Coelho (APDSI) 
 
17:30 -  Visita ao Convento 

 
 
 
 

LOCAL 
 
Convento da Arrábida 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMENTO 
 
No próprio Convento da Arrábida ou em unidade hoteleira nas proximidades. 
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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. 
 

 
 


