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Nova série de “Tópicos” 
A partir deste ano a série de boletins “Tópicos” passa a ser 
publicada pelo Observatório de Avaliação de Tecnologia 
(OAT) do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
(CICS.NOVA).

A série anterior foi editada pelo Grupo de Estudos de 
Avaliação de Tecnologia (GrEAT) e a sua publicação pode ser 
seguida aqui: https://avaliacaotecnologia.wordpress.com/
topicos/

O objetivo é a publicação de relatos simples e acessíveis de 
cada projeto desenvolvido no âmbito do OAT e pretende ser 
de divulgação pública. Existe ainda o compromisso realizado 
pelo GrEAT de divulgar os resultados parcelares e finais 
desses estudos junto dos deputados e assessores da 
Assembleia da República. Esse compromisso será seguido pelo 
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OAT/CICS.NOVA 

O Observatório de Avaliação 
de Tecnologia (OAT) é uma 
unidade de investigação 
aplicada que agrega as 
actividades de Avaliação de 
Tecnologia do centro de 
investigação CICS.NOVA. O 
OAT é a única unidade de 
investigação dedicada à 
Avaliação Tecnológica em 
Portugal.  

Direção do OAT 

A atual Direção do OAT eleita 
em 2015 e reconduzida em 
2018 até nova eleições em 
2019 tem a seguinte 
composição: 

António Brandão Moniz (FCT-
UNL), Diretor 

António Abrantes (Univ. 
Algarve), Vogal 

Nuno Boavida (CICS.NOVA e 
ITAS-KIT), Vogal 

EPTA 

Desde 2017 o observatório é o 
representante de Portugal na 
EPTA (European Parliamentary 
Technology Assessment) 
enquanto membros associado. 
A partir de 2018 passou a 
integrar o ETAG. 
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OAT/CICS.NOVA uma vez que esta organização científica é 
agora representante nacional do European Parliamentary 
Technology Assessment (EPTA) enquanto membro associado 
(aprovação de 2017). O GrEAT, que tem uma natureza 
informal, havia antes sido aceite como entidade observadora 
do EPTA.

Série anterior editada pelo GrEAT
Os números anteriores deste boletim estão disponíveis na 
página de internet acima indicada, e são os seguintes:

•O processo de tomada de decisão na Radiologia: o exemplo da Ressonância 
Magnética, num contexto de Avaliação de Tecnologia
•Estudo Eletroencefalográfico em Crianças com Deficiência Auditiva Com e Sem 
Prótese
•Decisão Tecnológica Pública: Estudo do Caso Mobi-E
•Indicadores e a Decisão Tecnológica no Contexto de Processos de Inovação
•Avaliação tecnológica dos sistemas cooperativos aplicados ao ambiente rodoviário
•Análise prospetiva dos sistemas de armazenamento de energia sob o quadro de 
avaliação de tecnologia construtiva 
•Uma Avaliação de Tecnologia em Interfaces Cérebro-Computador e seus Impactos
•Sistemas de Interacção com Robot
•O papel das redes de colaboração no processo de desenvolvimento e difusão de 
cloud computing
•Comunicação e Governância de Risco. Refletindo sobre Aprendizagens para a Ação
•A Global World of Risks. What is the Role of Technology Assessment?
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Temas  

Os temas cobertos durante a 
primeira série de “Tópicos” foram 
os seguintes:  

• Saúde 

• Indicadores 

• Transporte e Mobilidade 

• Energia 

• Interação Indivíduo-Máquina 

• Inovação  

• Governância de risco 

Novos temas irão ser cobertos 
nesta nova série, e alguns dos 
acima mencionados irão ser 
redefinidos de acordo com as 
atuais atividades desenvolvidas 
no OAT/CICS.NOVA
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