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ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
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1 . OBJECTIVO DO ENCONTRO 
 

Este encontro tem por objectivo juntar um grupo de personalidades que, com diferentes visões possam, em conjunto, reflectir e 
explorar novas ideias e entendimentos sobre o futuro da Sociedade da Informação e do Conhecimento. 
 
Pretende-se continuar um processo de introspecção iniciado no 1º encontro da Arrábida realizado do ano passado sobre o que 
imaginamos ser o caminho para melhor percebermos como viveremos em diferentes tipos de futuro. Discutiremos ideias 
baseadas em necessidades, valores e modos de comportamento em que acreditamos hoje, mas que permitem também 
posicionar-nos para além das nossas rotinas diárias e considerar papeis e intervenções alternativas a esses quotidianos. 
 
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 modo estas vão ao encontro das necessidades dos cidadãos, de 
diferentes grupos sociais, das empresas e das instituições em geral. 
 
Como método de trabalho será apresentada uma ou duas reflexões por personalidades convidadas seguidas de debate sobre a 
evolução da Sociedade da Informação e do Conhecimento, após a qual os participantes se dividirão em três grupos de debate: 
 

• O Social – A Sociedade da Informação e os diferentes modelos sociais  
• O Económico – A Economia da Sociedade da Informação  
• O Político – Os Modelos Políticos para o desenvolvimento da Sociedade da Informação  

 
tendo estes grupos como ponto de partida para os trabalhos a reflexão do 1º Encontro, bem como um conjunto de questões a 
abordar e que se referem no ponto seguinte.  
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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. 

 

• O Social – A Sociedade da Informação e os diferentes modelos sociais  
 

o Que novas estratificações sociais são expectáveis? Como actuarão no futuro? 

o O que pensam os cidadãos e os utilizadores sobre o que lhes é importante para o futuro, que valores estão em causa, 
necessidades pessoais e motivações individuais? 

o Que tipo de evolução terão as instituições existentes? Que tipo de novas instituições se espera possam vir a existir? 

o Que desenvolvimentos podem afectar os direitos dos cidadãos?  

o Que novas formas de consciência individual e colectiva aparecerão?  

o Que novos tipos de relações interpessoais se desenvolverão? 

o Qual o futuro das Comunidades on-line? 

 
 

• O Económico – A Economia da Sociedade da Informação 
 

o Que modelos económicos poderão estar subjacentes ao desenvolvimento da SI? 

o Como é que o mercado se apresentará no futuro? Como evoluirá a sua estrutura, que propriedades e dinâmicas 
apresentarão? 

o Que tipo de novas empresas aparecerão no futuro? Que tipo de modelos de negócio irão desenvolver? 
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o Quais são e de onde emanam as “driving forces” do mercado no futuro? 

o Que novos tipo de concorrentes aparecerão no mercado? Como será feita a regulação desse mercado? 

o Como estimular a procura promovendo a valorização dos serviços da sociedade da informação?  

o Quais as implicações da deslocalização de serviços e mercados bem como da globalização económica? 

o Como conviver com o encurtamento dos ciclos económicos e das  suas euforias e desencantos ? 

 

• O Político – Os modelos políticos para o desenvolvimento da Sociedade da Informação 
 

o Que políticas ou modelos políticos poderão identificar-se para a construção da Sociedade da Informação? 

o Que futuro para os Governos de Avatares? 

o Como se desenvolverá o conceito de Democracia à luz duma sociedade que tenha por base a Informação e o 
Conhecimento? Qual o efeito nas campanhas eleitorais? 

o Como reagirão as instituições clássicas ao desafio do homo-digitalis? 

o Como será balanceado o poder entre as instituições de índole global, governos nacionais e organizações locais? 

o Do ponto de vista do exercício dos poderes públicos, qual a relação entre comunidades reais ligadas por um espaço 
físico e comunidades virtuais ligadas pela tecnologia? 

o De que modo os sistemas políticos poderão ser capazes de tirar partido das novas ferramentas da Era Digital? 
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3 . ASPECTOS LOGÍSTICOS 
 

 
Programa Provisório 
 
Dia 3 Outubro – Sexta-Feira 
 
09:30 - Recepção dos participantes 
10:00 - Abertura 
10:30  - Painel de Enquadramento (Prof. João Confraria; Dr. Artur Castro Neves; Eng.º Francisco Tomé) 
11:15 - Pausa para café 
11:45 - Sessão Plenária 
 
12:45 - Almoço 
 
14:30  - Sessões Paralelas: Grupos de Trabalho 
   - O Social  (Coordenador: Eng.ª Conceição Casanova) 
   - O Económico  (Coordenador: Arq.to Luís Pinto) 
   - O Político  (Coordenador: Dr. Vasco Trigo) 
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  
      (Moderador: Eng.º Simões Monteiro) 
19:00 - Fim dos trabalhos 
 
20:00 - Jantar 
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Dia 4 Outubro – Sábado 
 
09:30  - Sessões Paralelas: Grupos de Trabalho 
   - O Social 
   - O Económico 
   - O Político 
11:00 - Pausa para café 
11:30 - Sessões Paralelas (Continuação) 
 
12:45 - Almoço 
 
15:00 - Sessão Plenária: – Apresentação das Conclusões dos Grupos (Moderador: Dr. Luís Vidigal) 
16:00 - Sessão Encerramento (Presidente: Dr. Álvaro Dâmaso (ANACOM); Prof. José Dias Coelho (APDSI); Prof. Luís Amaral) 
17:00 - Moscatel de Honra 
17:30 - Visita ao Convento 

 
 
 

LOCAL e ACESSO 
 
Convento da Arrábida (ver mapa anexo). 

 
 
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. 
 

 
 


