
Fórum da Arrábida
Repensar o futuro da Sociedade da Informação

O Papel do Estado

Convento da Arrábida, 08  e 09 de Outubro de 2010



O Fórum da Arrábida tem o patrocínio exclusivo da 
Autoridade Nacional de Comunicações
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1 . OBJECTIVO DO FÓRUM

Este encontro vem na continuidade dos encontros anuais realizados desde 2002 e tem como 
objectivo reunir um conjunto de personalidades que possam em conjunto, e de diferentes 
perspectivas, 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 colocando-nos 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, reflectindo sobre as políticas públicas e a posição dos cidadãos.

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 
papéis 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, dos diferentes grupos sociais, dos agentes 
económicos e das instituições em geral. 
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1 . OBJECTIVO DO FÓRUM (Cont.)

Num mundo caracterizado pela liberalização do comércio, por mercados de capitais globais, e por 
um sistema económico baseado no conhecimento e na capacidade de inovar, o papel dos Estados 
nacionais perde a maior parte das suas funções tradicionais e ganha um conjunto de novas 
responsabilidades, que vão desde a área da promoção da competitividade nacional, da protecção e 
da segurança económica e cultural, até à manutenção das condições de equilíbrio entre os 
interesses industriais e os interesses dos cidadãos consumidores. 

Os novos paradigmas têm a ver com a atractividade dos territórios, o bem-estar urbano, a segurança 
sanitária, física, judiciária, a ligação ao mundo através de redes de comunicação, o acesso à
informação, a presença e oferta de mão-de-obra qualificada. 

Este novo Estado deve assegurar prestações que facilitem a globalização das actividades 
empresariais sem influenciar negativamente os seus custos. A importância da eficiência sobrepõe-se 
à da eficácia.

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 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.

Serão constituídos Grupos de Reflexão, que terão actividade 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 traduzem sobretudo as perspectivas e 
recomendações do grupo sobre a actualidade e sobre o futuro.
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TEMA 1 – A Função Reguladora do Estado

Regular - Porquê ?
Regular - O quê ?
Regular - De que como ?

TEMA 2 – Novas Responsabilidades e Novos Desafios

Novos Actores Políticos
Estado como Agente da Promoção Social ?
Estado fora da Economia de Mercado ?

TEMA 3 – Evolução do Conceito de Estado. Modelos e Perspectivas 
Futuras

Evolução do Conceito de Cidadania e dos Direitos Fundamentais
A “Globalização” do Estado
e – Estado: Realidade Aumentada ou Pura Utopia ?
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3 . PROGRAMA

Sexta-Feira, 08 de Outubro 

09:30 Recepção dos participantes

09:50 Abertura – Prof. José Dias Coelho 

10:00 Keynote Speaker – Prof. Amado da Silva, ANACOM
O Papel do Estado na Sociedade da Informação

10:30    Keynote Speaker – Prof. Diogo Lucena
Regular: quem e o quê?

11:00 Pausa para café

11:30 Keynote Speaker – Prof. João Confraria
Sociedade da Informação, Globalização e Estados Nacionais

12:00 Keynote Speaker – Dr. Artur Castro Neves
O Estado e o Efeito-fronteira: a Competitividade Territorial e a Competitividade Global

12:00 Debate sobre os temas do Fórum

Prof. José Dias Coelho

13:00 Almoço
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14:45 Sessões Paralelas dos Grupos de Reflexão

A Função Reguladora do Estado

Prof. Paulo Cardoso Amaral

Novas Responsabilidades e Novos Desafios

Profª Arminda Neves

Evolução do Conceito de Estado. Modelos e Perspectivas Futuras

Dr. José Amaral Gomes 

17:00 Pausa para café

17:30 Keynote Speaker – Dr. Jaime Quesado
Competitividade e Estado

18:00 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 – Eng.º José Gomes Almeida

19:30 Fim dos trabalhos do dia

20:00 Jantar *a confirmar
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Sábado, 9 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 – Dr. Luís Vidigal

12:45 Sessão de Encerramento   - Prof. José Dias Coelho – Presidente da Direcção 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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