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Os instrumentos da Sociedade da Informação
são resultados de investigação fundamental
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Os benefícios da Sociedade da Informação
dependem de como a I&D irá contribuir
para grandes transformações tecnológicas
 como comunicamos
(texto, som, imagem, gestos, em qualquer língua)
 como lidamos com informação
(disseminação, procura, integração, transformação,
interacção multi-modal homem-máquina)
 como aprendemos (aprendizagem interactiva,
personalizada, à distância, independente de lugar,
idade, limitação física ou horário)

 como acedemos a cuidados de saúde (telemedicina, tratamento assistido por computador, extensiva
informação
dos
pacientes sobre cuidados de saúde)
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Os benefícios da Sociedade da Informação
dependem de como a I&D irá contribuir
para grandes transformações tecnológicas
 como negociamos (qualquer cliente pode comprar de
qualquer lugar a qualquer momento e comparando preços e
produtos, qualquer empresa pode comercializar mundialmente e receber feedback instantâneo dos clientes,
transacções feitas com precisão, em segurança e com
informação imediata do consumidor e do vendedor)
 como trabalhamos (independentemente de localização e
horários, com flexibilidade, em movimento, com extensiva
informação, comunicação e cooperação à distância)

 como projectamos e construímos coisas
(extensivo uso de projecto assistido por computador,
cooperação de projectistas fabricantes fornecedores e
noforprocesso
Figura:clientes
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Os benefícios da Sociedade da Informação
dependem de como a I&D irá contribuir
para grandes transformações tecnológicas

 como investigamos (colaboração científica à distância,
acesso remoto a instrumentos de elevado custo, partilha
de dados e de meios computacionais, acesso a informação
em bibliotecas digitais)
 como compreendemos o ambiente
(informação extensiva sobre biodiversidade e condições
ambientais, modelos climáticos e ecológicos globais e
regionais de grande fiabilidade)
0 como interagimos com o governo (acesso fácil a
informação e serviços, independente da localização, horário e capacidade física, sistemas de atendimento one-stop,
possibilidade de submissão electrónica de solicitações ou
formulários, sistemas de gestão de emergências com apoio
de informação extensiva e de instrumentos eficazes de
Figura:
Cooperative Association planeamento
for Internet Data Analysis
simulação,
e coordenação)
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Aproveitar as oportunidades económicas da
Sociedade da Informação exige I&D de longo prazo
 Desenvolvimento fiável de Software (métodos para
criar e manter com eficiência software de elevada qualidade e assegurar a fiabilidade de sistemas complexos —
tão eficazes como os métodos para projectar e testar
aviões, comboios, satélites, barragens, pontes)

 Segurança e privacidade da informação
(sistemas que as assegurem sem degradação de velocidade
e facilidade de utilização)
 Armazenamento, gestão e procura de
vastas quantidades de dados (técnicas para lidar com
uma gigantescas quantidades de dados, para procura e
interpretação de dados em formatos diversos — imagem,
som, texto, tabelas — em representações e linguagens
diferentes; agentes inteligentes para procura, selecção e
tratamento da informação de acordo com as necessidades
Figura:ou
Cooperative
for Internet Data Analysis
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Aproveitar as oportunidades económicas da
Sociedade da Informação exige I&D de longo prazo
 Expansibilidade dos sistemas de informação
(técnicas para assegurar a expansão em várias ordens de
grandeza em condições de segurança, integridade,
fiabilidade e rapidez; mecanismos de detecção, mitigação
e recuperação de erros humanos na criação e utilização
dos sistemas)

 Capacidade de modelação e simulação avançada
(em biomedicina, meteorologia, clima, oceanografia,
qualidade ambiental, gestão de crises, projecto e gestão
avançada de sistemas complexos — veículos, sistemas de
distribuição e de transporte, moldes, vestuário, calçado,
arquitectura)
 Comunicação homem-computador
(sistemas interactivos com utilização de som, linguagem
natural, gestos e posturas; sistemas de uso mais fácil e
Figura:acessíveis
Cooperative Association for
Data Analysis com necessidades especiais)
a Internet
cidadãos
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Aproveitar as oportunidades económicas da
Sociedade da Informação exige I&D de longo prazo
 Computação ubíqua e redes sem fios
(assegurar que os sistemas móveis e sem fios são parte
integrante da Internet, em particular instrumentos em
equipamento doméstico ou de trabalho, veículos,
equipamento portátil, instrumentos de monitorização da
saúde, instrumentos de combate a emergências públicas)
 Sistemas inteligentes e redes de robots
(interacção dos sisteams de informação com robots para
acção em ambientes agressivos, em catástrofes; robots
miniaturizados para cuidados de saúde)
 Novos paradigmas de computação
(computação neuronal, molecular, DNA e quântica)
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Aproveitar as oportunidades económicas da
Sociedade da Informação exige I&D de longo prazo
10 Impactes sociais e económicos da Sociedade
da Informação (interacções sociais; desigualdades
étnicas, de género e económicas; reorganização do
trabalho e das oportunidades de emprego; privacidade
e protecção dos direitos individuais; ética na gestão e
disseminação de informação; riscos e mitigação de
info-exclusão; protecção de propriedade intelectual;
aspectos legislativos do comércio electrónico, da
disponibilização de conteúdos, da privacidade e da
segurança e suas implicações sociais; o impactes nas
instituições sociais - educação, cuidados de saúde,
segurança social, governo; democracia e política)

11 Educação e formação da nova geração de
investigadores, engenheiros e empreendedores

(só possível em ambientes científicos e tecnológicos
criativos,
exigentes
e competitivos)
Figura: Cooperative
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Rumo à Sociedade do Conhecimento
 A informação é relevante quando permite

produzir e difundir conhecimento

 A introdução dos instrumentos da Sociedade

da Informação tem de ser interligada com a
criação de conhecimento pela investigação
científica e tecnológica intimamente relacionada
com as oportunidades que se abrem

Só assim os custos da implementação da
Sociedade da Informação se traduzem
em investimentos rentáveis no futuro
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