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Web 2.0: finalmente a Web somo nós
Sinopse da apresentação
• A World Wide Web está entre nós (de forma popular) desde 

1994 e tornou-se quase uma presença constante nas nossas 
vidas. Quem não recorre à Internet por via da Web e 
consegue resolver alguns dos seus problemas com recurso 
ao famoso www.qualquercoisa.algures? 

• Nos últimos anos, porém, a idade da Web nota-se cada vez 
mais. Mesmo as melhores tecnologias exigem renovação. 

• A Web 2.0 é a renovação das propostas iniciais da World 
Wide Web e promete influenciar de forma tão profunda como 
a Web 1.0 as nossas vidas. 

• Esta apresentação tem por objectivo mostrar alguns dos 
desenvolvimentos associados à Web 2.0. 

http://www.qualquercoisa.algures/


Novas marcas, novas propostas



Páginas HTML (homepage)



BLOG – Diário Digital



RSS – (ex. Google reader)



Exposição – tráfego (ex. Google Analytics)



Gerir o tempo na rede (Google calendar)



Obter informação (coligir rss)



elearning



elearning? (media-aprendizagem)



email (ex. comunicar)



email na rede (ex. Google Gmail)



Procurar a informação



Procurar info v1.2



Procurar info v.2



Procurar info v2.0
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Luis Borges Gouveia

Professor Associado na Universidade Fernando Pessoa. 
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Pessoa. Está a organizar dois novos livros: um sobre Gestão de Projectos Multimédia e outro sobre 
Territórios Inteligentes

Foi o responsável pela concepção do Gaia Global (o projecto de cidade digital do concelho de Gaia) na sua 
fase inicial, entre Maio de 2002 e Maio de 2005. 

É autor dos livros Cidades e Regiões Digitais (2003), Sociedade da Informação (2004), Local   e-government 
(2004) e Sistemas de Informação para Gestão (2004), Negócio Electrónico (2006) relacionados com as 
preocupações associadas ao território, ao poder local e à Sociedade da Informação. 
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