Seminário Internacional sobre TIC & Desenvolvimento Económico Inteligente
Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI), Cáceres, Extremadura, Espanha

19 Abril 2012
Um seminário regional para European Broadband Portal
09.00 - 10.00 Inscrições e café de boas-vindas
10.00 - 11.00 Boas-vindas e Introdução
Dimensões Internacionais das TIC
 Crister Mattsson, Acreo AB, Senior Advisor, Suécia
“TIC e o Impacto Económico / Banda Larga Rural
Impacto económico da introdução das TIC / Casos de conexão por fibra
óptica em comunidades remotas



11.00 – 12.45

D.G. Administração Electrónica e Avaliação –, D. Teodomiro Cayetano
López
D.G. Modernização e Inovação Tecnológica - Governo de Extremadura,
D. Alejandro Hernandez Renner
Governo de Extremadura
TIC e Desenvolvimento Económico Inteligente



Banda larga e Cidadãos – Caso de estudo nos Países Baixos, Kees
Rovers, Close the Gap BV (vídeo)



Evidenciando a capacidade local
o Negocio Regional no sector das TIC
o Inovações Regionais sector TIC
o Serviços Regionais TIC
Contribuições de 15 minutos de ideias e perspectivas de empresas e
entidades da região



12.45 – 13.45


Estabelecendo o quadro para o seminário
D.G. Modernização e Inovação Tecnológica - Governo de
Extremadura, D. Alejandro Hernandez Renner “Agenda Regional
Digital"
Atelier 1
Apresentação do Atelier 1– Facilitador do Workshop
Os desafios que se presentam e as oportunidades para aplicar as
TIC com o objetivo de melhorar os resultados económicos, sociais,
sanitários, ambientais e em matéria de formação
 Workshop Grupo 1 – Desafios
 Workshop Grupo 2 – Oportunidades

13.45 - 15.15

Almoço

15.15 – 15.30

Conclusões do Atelier 1

15.30 – 16.30

Atelier 2


Apresentação do Atelier 2 – Facilitador do Workshop
Garantir o melhor resultado para a região, que deveria incluir-se na
Agenda Digital Regional



Workshop Grupo 1 – Para entidades públicas e serviços
públicos
Workshop Grupo 2 – Para empresas e cidadãos

(Neste atelier terá especial importância a promoção de inovações e o
aumento da demanda e o uso das TIC através da região)
16.30 – 16.45

Conclusões do Atelier 2

16.45 – 17.00

Conclusões do dia e próximos passos a seguir
Alejandro Hernández Renner

17.00

Encerramento do seminário

Por qué assistir?
Através de um relevante investimento público e de estratégias com visão de futuro, a
Comunidade Autónoma da Extremadura, estabeleceu uma importante infra-estrutura de banda
larga. Mas a historia não acaba aqui. Nesta fase do trabalho procuramos construir, sobre os
fundamentos desta infra-estrutura, soluções em matéria social, comercial, sanitária, educativa e
ambiental que permitirnos-há o desenvolvimento económico que ambicionamos.
Este seminário constitui uma oportunidade para participar na constituição das ideias básicas
para definir uma Estratégia Regional Digital. As suas opiniões, necessidades e desejos são
muito valiosos, e formam uma parte essencial do nosso futuro digital coletivo.
Os participantes convidados ao seminário contribuirão nas reflexões iniciais, e terão a
oportunidade de assumir roles de liderança na geração da riqueza futura.
O seminário será facilitado por entendidos internacionais da Erisa (European Regional
Information Society Association),com o apoio de especialistas da região Esta é uma
oportunidade para criar as bases de um novo e diferente modelo.

