Boas Festas
e um 2006 cheio de
Sociedade da Informação
CONVITE
A APDSI tem o prazer de convidar para vir à

Apresentação Pública do Estudo

Geo-Competitivo
A representação do território numa perspectiva da SI
Sala Algarve da Sociedade de Geografia de Lisboa
(Rua das Portas de Sto Antão, 100)

Dia 12 de Janeiro de 2006, pelas 17:00 horas
PROGRAMA
17:00 - Recepção dos Convidados
17:30 - Prof. J. Dias Coelho – Presidente da APDSI
17:45 - Prof. Mário Rui Gomes – Coordenador do
Grupo de Trabalho - Apresentação do Estudo
18:30 - Beberete
Portugal tem uma história muito rica na utilização de representações do território, sob
a forma de cartas, no suporte aos Descobrimentos e à Gestão do Território.
Com o aumento sustentado da utilização das tecnologias que caracterizam a
Sociedade da Informação, a representação do território passou a ter um papel ainda
mais importante, tendo surgido a necessidade de disponibilização da informação
geográfica já não sob a forma de cartas mas em formato digital, em tempo real e num
número crescente de aplicações e dispositivos, incluindo dispositivos móveis. No
entanto, a informação geográfica tem inerente uma elevada complexidade e, para ter
qualidade, tem que ter aderência ao nível de detalhe adequado do Mundo Real, pelo
que é percepcionada como um bem escasso e de custo elevado.
Mais do que a problemática da produção de informação geográfica de qualidade é
hoje fundamental estudar o modo como essa informação tem contribuído para o
aumento da produtividade do País e quais os custos inerentes à sua não utilização (o
exemplo dos fogos que flagelam todos os anos Portugal é particularmente relevante).
Com este estudo pretende-se identificar boas práticas, a nível nacional e
internacional, da utilização de informação geográfica na criação de valor em
processos que necessitam de representações do território. Pretende-se, desse modo,
divulgar as boas práticas e contribuir para uma maior generalização da utilização
deste tipo de informação estruturante.

Inscrição gratuita mas obrigatória
Limitada à lotação da Sala
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