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Nos ultimos anos o mundo deu uma profunda reviravolta. Em ritmo aluci
nante, sucederam-se mudangas dramaticas em areas que sao objecto de estu
do das ciencias sociais e humanas e que abrangem a dinamica do comporta
mento humane e a vida economica, social e politica. Quase em simultaneo, as 
tecnologias da informagao, que passaram a ter um papel de relevo ja nos anos 
70, entraram num processo de renovagao e transformagao permanents e a um 
ritmo impressionante. Os computadores continuaram a baixar de prego (o custo 
do hardware passou para metade em tres anos, enquanto o prego do software 
decresceu 25 % em 1993), a apresentar velocidades de processamento e capaci
dades de armazenamento cada vez maiores (as novas geragoes das pastilhas 
dos circuitos integrados sao mais pequenas, mais rapidas, menos consumido
ras de energia e mais baratas de produzir), a apresentar mais flexibilidade na 
interacgao com os seus utilizadores (a custa da exploragao do multimedia e de 
novas modalidades de comunicagao como os graficos e os gestos), e a comu
nicar uns com os outros atraves de novas formas de auto-estradas (da infor
magao). Surgiram novas ferramentas para o desenho automatico de sistemas 
informaticos que suportam aplicagoes reais e cada vez mais avangadas (inte
ligentes), produtos para a conferencia electronica de negocios via vfdeo e 
apoiada em microcomputadores pessoais e agentes artificiais que se encarre
gam de tarefas de retina na busca e visualizagao de informagao ao Iongo das 
redes de computadores. 

E hoje clara e evidente que os ambientes Ele trabalho que criamos evo
luem de um modo mais rapido do que os recursos informaticos de que dispo
mos, face a fluidez das contingencias actuais dos negocios. Sem duvida ne
nhuma, necessitamos de gerir este ambiente ou de arranjar novas formas para 
que ele se administre a si proprio. Esta segunda possibilidade e apenas 
conseguida atraves da manipulagao e processamento automatico dos conheci
mentos, recorrendo a uma grande variedade de novas tecnologias (sistemas 
periciais, sistemas vagos, redes neuronais, algoritmos geneticos, automates 
celulares, vida artificial, realidade virtual, sistemas auto-adaptativos, estruturas 
auto-organizacionais, raciocfnio baseado em casas, raciocfnio baseado em res
tric;oes, etc.), algumas delas inspiradas na logica, outras na estatfstica e outras 
ainda na biologia. Esta trama disciplinar e atravessada pelo conceito de infor
magao, recorrendo par isso tambem ao computador, vendo em consequencia 
os seus metodos de trabalho profundamente alterados. 

De facto, a complexidade do mundo em que vivemos continua a evoluir, 
destacando-se quatro aspectos globais. Em primeiro Iugar, a competividade exige 
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ferramentas para aumentarem e melhorarem a produtividade e a qualidade. Por 
exemplo, o projecto de programas (software) e um dos aspectos crfticos do 
projecto industrial com alta tecnologia. Em segundo Iugar, a desregula<;ao au
menta os graus de liberdade e a natureza dos neg6cios. Nas finan<;as, o acom
panhamento automatico das transac<;6es cambiais, com o objective de assegu
rar que elas estao dentro dos limites correctos do ponto de vista legal ou fiscal, 
e um novo tipo de aplica<;ao que os acontecimentos recentes na UE (SME) 
vieram por em foco. Em terceiro Iugar, a regula<;ao como contraparte natural 
da desregula<;ao provoca o aparecimento de problemas em areas como a da 
saude, a da seguran<;a social, a dos seguros, a das finan<;as ou a das teleco
munica<;6es, que nao tem solu<;6es convencionais do ponto de vista informatica. 
Em quarto Iugar, a geopolftica, onde as contingencias polfticas, econ6micas e 
militares se alteram frequentemente, afectando por isso as polfticas e as direc
<;6es dos programas para o seu acompanhamento e verifica<;ao (actualiza<;ao 
de aspectos globais e locais, medida das mudan<;as polfticas). A acumula<;ao 
de novidades tecnicas e a explora<;ao de novas potencialidades permitiram um 
olhar original para os problemas te6ricos intrataveis, que se encontravam a 
espera nos diferentes ramos das ciencias sociais, da economia e psicologia a 
sociologia e filosofia polftica. 

0 ritmo da sociedade moderna conduz a sobrecarga geral de informa<;ao 
nos agentes encarregues de tomarem decis6es (muitas delas em tempo real), 
envolvidas com milhares de variaveis constantemente a mudar. Numa organiza
<;ao ja nao basta ter grandes bases de dados. 0 que e imprescindfvel agora e 
mante-las com esfor<;o mfnimo, automatizando a aquisi<;ao dos dados e favore
cendo o acesso rapido a informa<;ao actual, mas em dimens6es apropriadas a 
escala humana, par intermedio de misturadores e de filtros. Por exemplo, a evolu
<;ao rigorosa de uma economia nacional ou regional, a simula<;ao de ambientes 
de crise, a inspec<;ao automatica dos carris do metropolitano, o acompanha
mento de congest6es de trafego, a classifica<;ao de telex ou telefax, a selec<;ao 
de notfcias da imprensa ou a visao panoramica dos projectos em curso sao 
apenas algumas aplica<;6es que poderao ajudar directamente os quadros exe
cutives a enfrentarem a dinamica das grandes quantidades de informa<;ao. 
0 factor humano, isto e, o modo como as pessoas trabalham com equipamen
tos complexos, pode assim ser confrontado e estudado. 

A cria<;ao de uma unidade organica em Ciencias da lnforma<;ao (termo mais 
vasto do que Informatica ou Ciencias da Computa<;ao) e, assim, 6bvia e estrate
gica em faculdades de Economia e Gestao, pois e capaz de assegurar o ensi
no e a investiga<;ao multidisciplinar em redor da substancia da informa<;ao, com 
particular destaque para os domfnios nucleares de Teoria da Computa<;ao, L6gica 
de Especifica<;ao, Fundamentos L6gicos e Algebricos da Programa<;ao, 
Paradigmas da Programa<;ao, lnteligencia Artificial, Sistemas de Conhecimento, 
Tecnologias da lnforma<;ao, Gestao da lnforma<;ao, Sistemas de lnforma<;ao, 
Sistemas de Apoio a Decisao e Negocia<;ao, Economia da lnforma<;ao, Teoria 
das Organiza<;6es (lnova<;ao Organizacional), Auditoria Tecnol6gica e Aspectos 
Humanos, Sociais e Organizacionais. 

0 presente numero da revista foi preparado para acompanhar e marcar a 
cria<;ao no ISEG do novo Nucleo em Tecnologias e Ciencias da lnforma<;ao 
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(NTCl), em Margo de 1994 (decisao do Conselho Cientffico de Junho de 1993). 
Aborda varias facetas das Ciencias da lnformagao (Terminologia, Custos das 
Tecnologias da lnformagao, Desenvolvimento de Sistemas de lnformagao, Eco
nomia Artificial, Actividades e Transacgoes e Classificac;:ao de Objectivos), per
mitindo instalar uma perspectiva multidisciplinar. 0 papel crescente dos sistemas 
de informagao na globalizac;:ao dos neg6cios, os aspectos internacionais das 
tecnologias da informac;:ao, enfatizando praticas e oportunidades e as com
parac;:oes culturais e sociais da sua utilizagao e exploragao trouxeram a informa
c;:ao (e o conhecimento) para urn Iugar de grande destaque na procura de solu
c;:oes para os problemas mundiais: a informac;:ao adquiriu urn valor no mercado, 
enquanto o conhecimento surgiu como factor de diferenciagao num mundo cada 
vez mais complicado. A recente entrada dos temas sabre a informagao na politica 
nacional (em corridas eleitorais) permitiu perceber que as escolas de Economia 
e Gestao devem estudar de forma global o tema da informagao, garantindo o 
estabelecimento de urn espago proprio de confronto e discussao tecnica e 
cientffica, e motivando a participagao das outras unidades departamentais, da 
Matematica as Ciencias Sociais, passando naturalmente pela Economia e Ges
tao. 
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