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1 . OBJECTIVO DO FÓRUM 
 

Este fórum virá na continuidade dos fóruns realizados em 2002 e 2003 e tem como objectivo reunir um conjunto de 
personalidades que, de diferentes perspectivas, possam, em conjunto, 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 e que nos coloca 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. 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 papeis 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, de 
diferentes grupos sociais, das empresas e das instituições em geral.  
 
Os resultados destas reflexões, sob a forma de conclusões do fórum, serão entregues aos Grupos Parlamentares, Membros do 
Governo, empresas e instituições associadas, para além da divulgação através da Internet e da Comunicação Social. Assim, 
trata-se de um contributo da Associação para que o País não desperdice as oportunidades emergentes. 
 
 
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 dois grupos de debate: 
 

• As transformações sociais e económicas decorrentes da mobilidade  
• Os desafios decorrentes da mobilidade: segurança e privacidade 

 
tendo estes grupos como ponto de partida para os trabalhos a reflexão do 1º e 2º Fóruns, 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. 

 

• As transformações sociais e económicas decorrentes da mobilidade  
 

o Novas formas de organização social decorrentes da mobilidade 

o Implicações em novos estilos de vida 

o Transformação dos processos de negócio das empresas à luz da mobilidade 

o Implicações da mobilidade no desenvolvimento das Instituições 

o Mobilidade física e virtual 

o A mobilidade e a organização dos espaços 

 
 

• Os desafios decorrentes da mobilidade: segurança e privacidade 
 

o Ubiquidade pessoal 

o Mecanismos de controlo de acesso ao espaço pessoal e de grupo 

o Hackers, crackers, vírus e spam 

o Políticas de segurança e de privacidade para as redes globais de informação 

o Mecanismos de segurança convencionais e futuristas para as redes e sistemas de informação 

o Assinaturas digitais e biometricas. Encriptação. Autenticação 

o Entidades certificadoras e de regulamentação da segurança e privacidade 

o A segurança no Cyberspace e os direitos humanos 
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3 . ASPECTOS LOGÍSTICOS 
 

 
Programa 
 
 
Dia 18 Novembro – Quinta-Feira 
 
09:30 - Recepção dos participantes  
10:00 - Abertura 
10:30  - Painel de Enquadramento  

– As transformações sociais e económicas decorrentes da mobilidade (Prof. João Ferrão) 
– Os desafios decorrentes da mobilidade: segurança e privacidade (Prof. Pedro Veiga) 

11:15 -  Pausa para café 
11:45 - Sessão Plenária 
 
12:45 -  Almoço 
 
14:30  -  Sessões Paralelas: Grupos de Trabalho 

– As transformações sociais e económicas decorrentes da mobilidade (Coordenador: Dr. João Paulo Victorino) 
– Os desafios decorrentes da mobilidade: segurança e privacidade (Coordenador: Sr. Fernando Fevereiro Mendes)  

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 
19:00 -  Fim dos trabalhos 
 
20:00 -  Jantar 
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Dia 19 Novembro – Sexta-Feira 
 
09:30  - Sessões Paralelas: Grupos de Trabalho 

– As transformações sociais e económicas decorrentes da mobilidade 
– Os desafios decorrentes da mobilidade: segurança e privacidade 

11:00 -  Pausa para café 
11:30 -  Sessões Paralelas (cont.) 
 
12:45 -  Almoço 
 
15:00 -  Sessão Plenária: – Apresentação das Conclusões dos Grupos  (Moderador: Prof. Carlos Zorrinho) 
16:00 -  Sessão Encerramento – Presidente, Dr. Pedro Duarte Neves (ANACOM); Prof. José Dias Coelho (APDSI) 
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. 
 

 
 


