JORNADAS e-PLANNING – 28 fevereiro 2014
Tem lugar no próximo dia 28 de Fevereiro 2014, as JORNADAS e-PLANNING, no campus da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (6.2.56),
Com abertura Institucional pelas 14h00, estas Jornadas e-Planning apresentam os resultados das parcerias
realizadas entre os participantes no novo Programa Doutoral em e-Planning, subscrito originalmente por 4
Universidades (UAveiro, UTL, UNL, UL) em colaboração com o MIT (USA), e instituições da sociedade civil,
administração pública (nacional e autárquica) e meio empresarial, na implementação de projetos
inovadores.
O objetivo das Jornadas é, com base nos resultados obtidos, refletir e debater as grandes prioridades e
desafios societais que enfrentamos. A complexidade de muitos dos atuais problemas amplifica a
importância de uma abordagem transdisciplinar inovadora, onde se alia um profundo conhecimento das
novas tecnologias, ao domínio das ciências sociais.
O “keynote speaker” será o Prof. Joseph Ferreira Jr., Associate Head do MIT-DUSP, USA, co-fundador
da agenda e-Planning. Outros convidados incluem

Wolf Ludwig, “Chair” Europeu da Instituição

Internacional que governa a Internet (ICANN), que irão dialogar com académicos reputados das nossas
Universidades, como António Costa Pinto e João Ferrão (ICS), Pedro Ferraz de Abreu e Pedro Veiga (FCUL),
João Cabral (FA-UL), e outros.
As Jornadas juntam os Investigadores em e-Planning com as entidades com que trabalharam,
desenvolvendo projetos que integram tecnologia no funcionamento institucional das organizações e num
problema substantivo - no domínio do ambiente, da saúde, do apoio social e da gestão autárquica
participada.
O que é o e-PLANNING?
O conceito e agenda do e-Planning foi desenvolvido no MIT, em 2003, conjuntamente por Pedro Ferraz de
Abreu e Joseph Ferreira Jr.. Posteriormente, foi adotado por uma comunidade que deu origem ao atual
“Consortium e-Planning” e ao Curso de Doutoramento de e-Planning, cujo diploma e’ subscrito
conjuntamente pelas 3 Universidades.

O e-Planning é uma área científica emergente que estuda e desenvolve a interação entre as tecnologias de
informação e comunicação (TIC) e o Planeamento. Requer investigação em profundidade, tanto no domínio
das TIC como do Planeamento.

Informações:
http://www.e-planning.org/workshop2014.html
Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa |
Professor: Pedro Ferraz de Abreu | pfa@mit.edu |
Anexos: Programa das Jornadas

