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Lisboa, 2 de janeiro de 2012 – Já é conhecido o resultado de mais um Barómetro da 
Sociedade da Informação da APDSI/Expresso. 
 
Neste último trimestre de 2011 conclui-se que a actuação do governo e das entidades 
reguladoras no estímulo à Sociedade da Informação diminuiu significativamente, tal 
como o investimento em Tecnologias de Informação e Comunicação. Por oposição, o 
recurso preferencial à Internet como fonte de informação e meio de comunicação 
aumentou marginalmente, segundo o barómetro. Contudo, o nível de competitividade 
no mercado das TIC aponta para um empate entre a diminuição e a estabilidade. 
 
 O Universo que compõe as respostas corresponde aos membros do Conselho Geral da 
APDSI que responderam ao questionário até ao passado dia 12 de Novembro. 
 No que toca à evolução para os próximos seis meses, o resultado que mais se destaca, 
61,1%, aponta para uma expectativa de significativa diminuição de investimento em 
TIC, comparativamente a matérias como a actuação do governo e das entidades 
reguladoras no estímulo à sociedade da informação, o nível de competitividade no 
mercado das TIC, a acessibilidade de bens e serviços de TIC (disponibilidade, qualidade 
e custo), o nível de literacia base, em TIC, da população, o recurso preferencial à 
Internet como fonte de informação e meio de comunicação, a adopção de canais 
electrónicos e processos de comércio electrónico pelas organizações, o nível de 
Segurança na Web e o nível de Segurança dos Sistemas de Informação no nosso país. 
  
 Ainda neste enquadramento, e com a mesma percentagem, aparece uma previsão de 
aumento marginal da adopção de canais electrónicos e processos de comércio 
electrónico pelas organizações. 
 
 O Conselho Geral da APDSI, quando questionado sobre a evolução para os próximos 6 
meses, refere um aumento no recurso à Internet como fonte de informação e 
comunicação e na adopção de canais electrónicos e processos de comércio electrónico 
pelas organizações. 
 
 Nas questões seguintes comparam-se os números e as percentagens de respostas 
recebidas sobre a evolução verificada nos últimos seis meses e sobre a estimativa de 
evolução para os próximos seis meses, em áreas como a educação, a saúde, a justiça, 
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trabalho e segurança, impostos, apoio às empresas e cidadania. Da sua análise, podemos 
concluir uma opinião moderada já que a quase totalidade do número de respostas vai 
para a opção “não houve alteração” relativas aos últimos e aos próximos 6 meses. 
 O questionário terminava com a sugestão de um tema considerado relevante para o 
desenvolvimento da Sociedade da Informação no próximo semestre. As respostas 
obtidas apontam para uma maior intervenção do Governo nas TIC e na SI, sem esquecer 
o apoio às empresas, combate à fraude fiscal e a adopção das novas tecnologias da 
Sociedade da Informação pelo sistema de justiça. 
 
 
 
 
Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 
procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 
aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 
Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida 
como ONGD. 
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação 
Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A 
1600-803 Lisboa 
Tel.: 217 510 762 
Fax: 217 570 516 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 
Facebook: http://www.facebook.com/apdsi.portugal  
 
 


