
 

 

 

 

 

 

 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicações estão cada vez mais interligadas e 
omnipresentes no nosso dia a dia pessoal e profissional, desempenhando um papel 
fundamental na concretização da Sociedade da Informação. 

 

A preocupação com a Qualidade nas Tecnologias de Informação e Comunicações é 
pois um imperativo e obrigação de todos e em todas as organizações, públicas e privadas, 
e num contexto em que a informação é um dos recursos mais críticos de qualquer 
actividade económica sendo a sua disponibilização, utilização e o seu grau de qualidade 
fundamentais para o desempenho individual e colectivo. 

 

É com esta postura que a Comissão Sectorial para as Tecnologias de Informação (CS 
03), do Conselho Nacional da Qualidade, e onde se encontram representadas diversas 
entidades públicas e privadas, tem procurada abordar os diversos aspectos relacionadas 
com a Qualidade nas Tecnologias de Informação e Comunicações, promovendo o debate 
em encontros nacionais realizados para o efeito. 

 

Na sequência do QUATIC’94 e QUATIC’95, 1º e 2º encontros efectuados em Lisboa, 

e que tiveram uma larga aceitação, optou-se este ano por realizar o 3º QUATIC’98, na 

cidade de Guimarães, no Núcleo de Azurém da Universidade do Minho, local acolhedor 
e propiciatório à criação de uma dinâmica de qualidade da Tecnologias de Informação e 
Comunicações. 

 

Sejam Bem Vindos, e votos de um agradável e frutuoso QUATIC’98, pleno de 

QUALIDADE. 
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Não sendo a escrita de comunicações um hábito instalado nos quadros técnicos das 
organizações nacionais, nem uma das principais virtudes de generalidade dos nossos 
académicos, seria de esperar encontrar algumas dificuldades em preencher, com nível de 
qualidade desejável, o programa deste 3º encontro. Contudo, não só se conseguiu essa tão 
desejável meta, como ainda tiveram de ser rejeitados trabalhos muito válidos e 
interessantes que, por força das limitações temporais e espaciais, não foi possível admitir. 
A todos os que submeteram propostas de comunicações ou de realização de painéis e 
palestras, verdadeiros responsáveis pela realização deste encontro, quero expressar o 
agradecimento desta Comissão de programa, pelo esforço, emprenho e qualidade com 
que o fizeram. 

 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Programa queria ainda agradecer a todos 
os que acederam integrar esta Comissão e muito em particular àqueles que estiveram 
comprometidos com a revisão e apreciação dos trabalhos submetidos. A celeridade com 
que realizaram essas revisões e o rigor e a qualidade dos comentários e apreciações feitas, 
em muito ajudaram na selecção das melhores propostas, bem como na elaboração das 
versões finais dos trabalhos aceites. 

 

 

Perante o valor das contribuições que irão ser apresentadas, estou certo do sucesso, 
que todos desejamos, para esta 3º edição de Encontro Nacional para a Qualidade nas 
Tecnologias de Informação e Comunicações. 
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