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Caracterizar o 
momento actual



Caracterizar o 
momento actual

globalização
Pensar global, agir local 

– glocal
A perda de importância 

da distância 
geográfica

Considerar GALGAL...



Caracterizar o 
momento actual

digitalização
Uso intensivo de informação 

em formato digital, 
multimédia, facilmente 
manipulável, 
transmissível, 
convertível e reprodutivel



Caracterizar o 
momento actual

inovação
Activador e modificador da 

história humana, pela 
criação, proposta e 
desenvolvimento de 
novos processos, 
práticas ou produtos 
para realizar 
coisas velhas 
de nova forma



Caracterizar o 
momento actual

conhecimento e 
cultura

Informação organizada e 
contextualizada

Uma sociedade particular 
num dado momento e 
num dado local



Caracterizar o 
momento actual

segurança e 
privacidade

Segurança passiva e 
activa, garantia de 
sigilo, protecção a 
informação 
sensível

Quem usa, como usa 
e para que usa

Quem é o dono, o que 
pode fazer

Direitos, liberdades e 
garantias e a 
informação 
pessoal, imagem e 
vídeo



Caracterizar o 
momento actual

ambiente



Caracterizar o 
momento actual

energia



Caracterizar o 
momento actual

informação e 
comunicação

Informação é o resultado do 
processamento, 
manipulação e 
organização de dados de 
modo a que adiciona ao 
conhecimento 
da pessoa que o 
recebe 

Comunicação é a troca, 
transmissão e veiculação 
de informação, fluxo de 
informação e ideias



sociedade da informação
...e do conhecimento
...e da inovação
...do digital, 
...dos computadores e das redes

• A Sociedade da Informação é
uma sociedade que 
predominantemente utiliza o 
recurso às tecnologias da 
informação e comunicação para 
a troca de informação em 
formato digital e que suporta a 
interacção entre indivíduos com 
recurso a práticas e métodos em 
construção permanente



sociedade da informação

Uso intensivo de tecnologias de 
informação e comunicação

Uso crescente do digital

Organização em rede



excesso de informação
• O que é:

– fenómeno associado a indivíduos que consiste na incapacidade destes 
para lidar com a informação no decorrer das suas actividades

• O que implica:
– má decisão ou decisão deficiente
– diminuição de eficência e mesmo de produtividade 
– perda de tempo e incumprimento de prazos
– sobrecarga cognitiva com stresse associado

• Impacto
– enorme nos países desenvolvidos
– assume um carácter de problema de saúde pública!



era uma vez...



o computador



o computador sem rato!



o computador sem rato! ... como apontar?



o computador sem teclado!



o computador sem teclado!... como usar?



o computador sem monitor!



o computador... mas afinal onde está!



o computador... mas afinal onde está!



o computador... mas afinal onde está!

esforço /
aprendizagem

objectos
inteligentes

dispositivos
móveis

microcomputadores
desktop, servidores

portáteis

minicomputadores

mainframes
computadores
de médio porte

supercomputadores

custo / complexidade

TEMPO



o computador... mas afinal onde está!

• embebido em redes
e 
• associado às 

transacções

“algures, no meio de nós”



o digital e ambientes ricos em informação



o analógico e ambientes ricos em informação



do analógico para o digital
• aprender...

– no analógico, memorizar para aprender
– no digital, esquecer para aprender

• trabalhar...
– no analógico, alocar tempo para fazer 
– no digital,  fazer sem alocar tempo



Notas finais...
• “fazer” digital não exige 

necessariamente 
computadores e redes

• continuamos analógicos, 
mas as nossas 
interacções são cada vez 
mais digitais



Notas finais...
• Reinventar as noções de 

espaço e tempo
• Reinventar o território
• Lidar com o excesso de 

informação

É PRECISO!
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