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The Death-Rattle of the
Industrial Economy
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Challenges to the Civil 
Society
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Wealth Creation

Liderança e 
Governação

Continuar os 
Investimento 

em Infra-
estruturas de 
Conectividade

Equilíbrio entre 
oferta e 
procura, 

orientado para 
produtividade 

económica

Estimular 
Emergência de 

Novos Serviços/ 
Aplicações TIC

Promover o 
Sector TIC 
Nacional
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IS and the Crisis
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IS and the Crisis

A crise não resultou da Sociedade de Informação

A Sociedade de Informação, quando muito, amplificou e acelerou 

os seus efeitos

A Sociedade de Informação ajudou muito à detecção do Risco e 

tem auxiliado na aplicação das medidas mitigadoras decididas 

pelos Governos

O potencial da Sociedade de Informação não está plenamente 

explorado para assegurar transparência na comunicação de 

informação
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Risk Control and 
Detection
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Risk Control and 
Detection

Os decisores políticos devem promover a definição do que se quer atingir neste 

domínio e definir qual a Missão e quais os agentes responsáveis pela gestão do 

respectivo programa.

• Ter em atenção que:

• Os riscos vão mudando de configuração

• Os próprios indicadores são (e têm) que ser dinâmicos

• Os indicadores que servem hoje não servem daqui a 5 anos …

• As TIC têm que contribuir para a recolha e o processamento de informação

Deve haver uma política para explorar as potencialidades das TIC para Detecção e 

Controlo de Riscos

• Deve ser promovida uma política concertada para explorar tecnologias e 

soluções para Detecção e Controlo de Riscos 

• Há que recolher informação para alimentar instrumentos de análise de risco
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Risk Control and 
Detection

Promover o desenvolvimento e o uso das TIC para detecção e controlo de Riscos

• Por exemplo, métodos estatísticos que eram de ponta há 10 anos atrás são hoje  

simples instrumentos operacionais e de gestão graças às TIC

• O Time-to-market passou a ser muito menor do que antes em resultado da 

aplicação das TIC

Visando a transparência, há necessidade de garantir a auditabilidade dos sistemas 

(dados e mecanismos)

• Há que prestar atenção ao facto de, à medida que se usam produtos cada vez 

mais sofisticados crê-se que o que está “por baixo” está bem feito

• É necessário reforçar a capacidade das entidades reguladoras para poderem 

assegurar auditabilidade nas organizações que regulam
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Competency

• A visão tradicional
– Literacia básica

• 10% são analfabetos
– Literacia funcional

• 34% que não são fluentes no seu uso
– Literacia digital/TICs

• 6 em 10 tem dificuldades/não interesse (quando 
questionados se querem ter competências em 
computadores e redes 60%)

– Imigrantes digitais
– Nativos digitais, nascidos após os anos 80
– Literacia informacional
– Literacia comunicacional
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New Equation

• Pessoas, infra-estruturas e governação

• Mas atenção à importância:
– Da língua (PT como factor de projecção global)
– Da cultura como elemento distinto das 

competências, mas igualmente fundador (permite 
o estabelecimento da relação entre causas e 
efeitos... Cultura científica)

– Do registo dos afectos e do envolvimento local 
(essencial para a participação, crítica e 
capacidade de elencar informação crítica)

– Sistema aberto (liderança, crítica, estratégia, 
curiosidade, empreender, risco,...  
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Overcome the Crisis
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Overcome the Crisis

• Visão de futuro (sustentada, alargada e aceite –
preciso...)

• Avaliação / capacidade crítica
• Devir e legado luso

– Língua
– Mar
– Atenção ao local e à inclusão dos activos humanos

• Tipos de acções
– Formação de RH -> PESSOAS
– Investimentos em infra-estruturas -> INFRA-

ESTRUTURAS
– Modelos de governação -> GOVERNAÇÃO
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Behaviour / Attitude

INOVAÇÃO
EMPREENDEDORISMO

IMITAÇÃO
ASSEMBLAGEM

CONSUMO PRODUÇÃO
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Behaviour / Attitude

• TER INFRA-ESTRUTURA

INFORMAÇÃO
LÍNGUA

EQUIPAMENTOS

SILOS REDE
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Behaviour / Attitude
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Behaviour / Attitude

• GARANTIR GOVERNAÇÃO  

GLOBAL

PAROQUIAL

CURTO PRAZO LONGO PRAZO
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Behaviour / Attitude
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Crossroads
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• “We can't solve 
problems by using
the same kind of
thinking we used
when we created
them ”

Albert Einstein
(1879 – 1955)
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Which Attitudes?

• Criatividade
• Curiosidade
• Disponibilidade

– aprender, ouvir,...
– aplicar, desenvolver,...

• Empreendedorismo
• Abertura
• Proactividade
• ...
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Inovação e
criatividade PESSOA

ATITUDES

Longo prazo

Redes

GOVERNAÇÃ
O

INFRA
ESTRUTURA
S Imitação

Curto prazo

Paroquial/local
Silos 

Convergência semântica
Convergência tecnológica

Redes colaborativas
Territórios inteligentes

Criatividade
Pensamento estratégico
Antecipação
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I.S. and Local Policies

• Promover a democracia electrónica
• Capacitar todos os munícipes em 

particular os mais jovens
• Melhoria dos processos 

administrativos e de gestão
• Melhoria da comunicação com 

munícipes e agentes externos
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I.S. and Local Policies

• Dignificar o correio electrónico (e-mail)

como canal de comunicação
• Avaliação da utilidade do 

investimento
• Estabelecer mecanismos de 

cooperação entre Câmaras 
Municipais de menor dimensão
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To look Government
and Citizen in 3D
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Future Uncertainty

Implosion Risks
Economies

Governments
Civilizations

Knowledge
Obsolescence



27

No Time and Space
Limits

Time- +

Political
Power

Civil
Society

Overcoming
Sovereignties

and
Legislatures

+

Sp
ac

e

-
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http://www.apdsi.pt


