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A APDSI tem o prazer de o convidar a estar presente  
no Jantar-Debate do FESI 

2ª Feira, 18 de Outubro de 2010, 20H00 

Restaurante da Ordem dos Engenheiros 
(Av. Sidónio Pais, n.º 4 E, Lisboa) 

 
O Futuro do Trabalho na Sociedade da Informação e do Conhecimento 

Apresentado por António Brandão Moniz 
 

  
 

A aceitação que teve o Estudo “ Do Analógico ao Digital – O Trabalho na Sociedade do Conhecimento”, 
aquando da sua Apresentação Pública em Dezembro de 2008, e a Conferência “O Futuro do Trabalho na 
Sociedade da Informação e do Conhecimento”, realizada em Junho de 2010, mostrou que o tema se 
mantém importante e actual. No entanto é fundamental é fundamental “convocar” mais pessoas 
interessadas em aprofundar este domínio. 

O objectivo de promover um sociedade da informação e do conhecimento inclusiva, preocupada com a 
qualidade de vida dos indivíduos, depende de opções de fundo relativamente à organização societal 
existente e ao papel da educação, dos governos, das empresas, e dos indivíduos nesse processo. Sobretudo 
este aspecto pode revelar-se mais decisivo com o aumento da flexibilidade laboral na Europa. 

Procurando responder a algumas destas expectativas, a APDSI considera de grande interesse e 
oportunidade realizar um encontro com o objectivo geral de prosseguir e aprofundar as conclusões das 
acções anteriormente desenvolvidas no âmbito desta temática. 

 

 
 

 
 
 
António Brandão Moniz: Sociólogo (ISCTE, 1980), Professor Associado (desde 1999) com Agregação (2001) na FCT-UNL. Foi 
cientista convidado no Fraunhofer ISI, no ITAS-Karlsruhe Institute of Technology (Alemanha) e na Brown University, Rhode 
Island (EUA). Foi Presidente do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, e coordena o IET-Centro de Investigação em 
Inovação Empresarial e do Trabalho (FCT-UNL). É representante português no IFIP-TC9 pela APDSI. É seu fundador e 
pertence ao Grupo de Alto Nível. 
 
Preço: 22,50 Euros 
Inscrições: Até às 17h de 6ª feira, dia 15 de Outubro 
Lotação máxima de 64 lugares. Inscrições consideradas por ordem de chegada.  
apdSI: e-mail: secretariado@apdsi.pt / Tel.: +351 217 510 762 / Fax:: +351 217 570 51 
 
 

 


