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PROGRAMA:
Este seminário constitui uma oportunidade para
reflectir e discutir sobre as oportunidades que uma
região dita periférica, com Alto Trás-os-Montes,
pode obter pela atracção de investimentos e pelo
desenvolvimento de serviços em tecnologias da
informação e da comunicação - e quais as
implicações ao nível das politicas locais, regionais
e nacionais.
Para além de uma apresentação sumária dos
programas locais em curso com esses objectivos,
o seminário conta com a participação de
especialistas estrangeiros envolvidos no projecto
callTM e cuja experiência internacional poderá
ajudar os objectivos definidos. Um painel de
comentadores ajudará a iniciar uma discussão
pública que se pretende aberta, franca e
esclarecedora.
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9:00 - 9:30

Recepção e documentação

9:30 - 10:00

Abertura

Eng. Jorge Nunes
Presidente da Câmara Municipal de Bragança
Professor Dionísio Gonçalves
Presidente do Instituto Politécnico de Bragança
Professor Borges Gouveia
Administrador da Agencia de Inovação

10:00 - 11:15

Sessão nº 1

Atracção de investimento em tecnologias de informação
e comunicação para Alto Trás-os-Montes: que oportunidade
e que implicações?
Eduardo Beira (U. Minho), coordenador do projecto callTM
(20 min)

11:15 - 11:30

Café

11:30 - 13:30

Sessão nº 2

Development of peripheral regions: the local actors and
the local policies
Robert Wilson (U. Texas at Austin) (20 min)
Infrastructures and regional policies: the international
experience
Robert Hodgson (Zernike UK) (20 min)

Tecnopólos: um projecto para Alto Trás-os-Montes
Pedro Ventura, Consulglobal, coordenador do projecto do
Tecnopólo de Bragança (15 min)

Promoting socio-economic development in a specific area:
how to determine the appropriate level of governance?
Jean Pierre Contzen (UNU, IST) (20 min)

Comentadores (20 min):
Professor José Adriano (ESTiG, IPB)
Professor Bulas Cruz (UTAD)
Eng.º Sarmento Beires
Dr. Álvaro Couto (grupo BPN)

Comentadores (20 min):
Dr. Paulo Morgado (Cap Gemini Ernst & Young)
Professor Manuel Heitor (IST)
Professora Graça Martins (ISLA / Bragança)
Jorge Hilário (Faurecia)

Discussão pública (20 min)

Discussão pública (40 min)

Sobre os especialistas estrangeiros convidados:
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Robert Hodgson
Administrador e fundador da Zernike (UK), especialista
em serviços de tecnologia e capital de risco para empresas
de bases tecnológica e gestão de incubadoras e programas
de comercialização de tecnologias, com grande experiência
de projectos de infra-estruturas em muitos países do
M u n d o . E m pa r t i c u l a r e s t e v e a s s o c i a d o a o
desenvolvimento do Tagusparque (Oeiras). Nos anos 80
colaborou com a CCRN no programa estratégico para o
desenvolvimento regional de Trás-os-Montes.
Anteriormente foi gestor sénior da Coopers & Lybrand
(Londres).
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O projecto callTM é promovido pelas Câmaras Municipais de
Bragança, de Mirandela e de Macedo de Cavaleiros, sendo a
Câmara Municipal de Bragança o promotor líder do projecto. O
projecto é co-financiado através do Programa Operacional da
Região Norte  Eixo 1  Medida 1.4 (Valorização e promoção
regional e local) e visa desenvolver o marketing territorial de
Alto Trás-os-Montes, em especial o triângulo das três cidades
referidas, com base em:

-

A atracção de operadores de serviços avançados baseados
em telecomunicações e tecnologias da informação, através
da promoção de acções de demonstração empresarial da
viabilidade operativa de módulos ou satélites locais integrados
em call centres distribuídos (especialmente utilizando tecnologias
web-based) e de unidades locais de desenvolvimento de software
para o mercado nacional e internacional.

-

A promoção de sementes de clusters regionais de
tecnologias da informação e das telecomunicações, inclusive
com vista à sua futura extensão transfronteiriça e com efeito
demonstrador para a atracção de novo investimento directo
nacional e estrangeiro.
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Robert Wilson
Professor Mike Hogg de Política Urbana na Lyndon B.
Johnson Scholl of Public Affairs, Universidade do Texas
em Austin, de que foi vice-reitor (1980-83), e onde é
director de programas no Policy Research Institute.
Foi professor na Universidade Federal de Pernanbuco
(Brasil) e professor visitante na Fundação Gertúlio Vargas
(S. Paulo, 1999) e no Instituto Superior Técnico (Fulbright
/ FLAD, 2000).
Tem sido consultor de programas de desenvolvimento
local e regional, em particular da ONU (United Nations
Development Program), da OEA (Organização dos Estados
Americanos), da Economic Research Service da USDA,
entre outros.

Montalegre

m. cavaleiros
mirandela
braganca

UM TRIANGULO PARA O FUTURO

BRAGANÇA + MACEDO DE CAVALEIROS + MIRANDELA

Tecnologias de Informação e comunicação

www.calltm.com I mail@calltm.com
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Jean Pierre Contzen
Presidente do Conselho de Administração do Instituto de
Estudos Avançados da Universidade das Nações Unidas
(Tóquio). Professor catedrático convidado do Instituto
Superior Técnico.
Membro do Conselho Cientifico do "International Science
and Technology Centre" (Moscovo), de que foi presidente
(1996-98).
Foi director geral da Comissão Europeia, responsável
pelo Joint Research Center (1986-97) e acessor especial
da Comissão Europeia (1997-99). Ocupou diversos cargos
executivos na CEE, em particular director de Politica
Cientifica e Tecnológica (1981-86) .
Foi acessor especial do Ministro da Ciência e Tecnologia
de Portugal (2000-02). É membro da Real Academia
Belga.
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