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A. INTRODUÇÃO Caracterização da sociedade da informação e do conhecimento

Importa começar por relembrar que a expressão ‘Sociedade da Informação e do Conhecimento’ (SIC) refere-se a um modo de 
desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão, distribuição e 
disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, 
desempenham um papel central na actividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos 
e das suas práticas culturais. Embora a construção da SIC dependa de um grande número de intervenientes, o papel do Estado é 
fulcral. Compete ao Estado definir metas, políticas, estratégias e prioridades quer para a sua própria administração quer para a sua 
intervenção na Sociedade Civil.

A governação da SIC faz-se a dois níveis:

(a) Ao nível do Estado e da sua Administração

O que se faz para governar a evolução da administração do Estado, considerando-se a modernização tecnológica como indutora de 
serviços e práticas de administração pública electrónica (e-government).

Construir e manter uma administração do Estado eficaz e eficiente (inequivocamente um importante factor para a competitividade 
do país) passa por uma definição clara de missões, pela simplificação de processos e estruturas e pela crescente interoperabilidade 
dos sistemas de informação no interior da Administração e na relação com as empresas e com os cidadãos e as suas organizações.

No sector público, são partes activas indispensáveis da SIC, para além da administração central: a administração regional; a 
administração local; assim como o universo de entidades de base institucional ou empresarial de natureza pública ou para-pública.

Em particular as câmaras municipais detêm, em cada uma das regiões onde se inserem, um papel de charneira, com capacidades e 
oportunidades únicas que derivam da sua proximidade aos cidadãos e das responsabilidades que têm para com os seus munícipes.

(b) Ao nível da Sociedade

O que se faz para governar a evolução dos cidadãos, das empresas e outras organizações da sociedade civil, utilizando os mecanismos 
legais, os incentivos financeiros e outras intervenções na sociedade para promover a construção de uma Sociedade da Informação.

Passa também por estruturar a intervenção na Sociedade Civil estabelecendo uma carteira de iniciativas a apoiar e dinamizar, 
controlando os esforços envolvidos e medindo os correspondentes resultados.

É necessário desenvolver a sociedade da informação
Em nosso entender, desenvolver a sociedade da informação e do conhecimento1 constitui o melhor caminho (a melhor estratégia) 
para Portugal:

(a) Em primeiro lugar, porque o esforço de investimento nas TIC, no âmbito dos processos produtivos agrícolas, industriais e dos 
serviços, aumenta a produtividade. Isto significa que o investimento nas TIC e no conhecimento aumenta a produção agrícola, 
industrial e dos serviços por unidade de capital investido e por unidade de trabalho. Sendo assim, o desenvolvimento da sociedade 
da informação e do conhecimento melhora a relação entre o capital e a produção permitindo reduzir o capital necessário para obter 
uma unidade de produto.

Portugal tem feito investimentos pouco produtivos, isto é, tem feito investimentos que exigiram elevados volumes de poupança 
interna e externa que geraram pouca produção. Só assim, se pode explicar o fraco crescimento económico e o endividamento do 
país na última década. Portugal tem optado por uma estratégia de investimento que consome elevadíssimos recursos financeiros 
com fraco impacto no produto, isto é, tem escolhido investimentos que conduzem a uma elevada relação capital/produto (muito 
capital para pouco produto) ou, dito de outro modo, a uma fraca produtividade do capital (produto/capital – o inverso da relação 
capital/produto). Para inverter esta situação, e dado o estado de endividamento do país, é necessária uma nova estratégia de 
desenvolvimento para Portugal que aumente a produção consumindo menos recursos de capital, isto é, é necessária uma estratégia 
de desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento em Portugal.

(b) Em segundo lugar, o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento requer estruturas adequadas de 
governação à escala do país e no âmbito da Administração Pública.

A governação à escala do país exige que a estrutura do Governo conte com um órgão coordenador para o desenvolvimento da 
sociedade da informação e do conhecimento. Esta estrutura estudaria o modelo de desenvolvimento e promoveria, nos planos 
económico e social, o investimento e a formação nas TIC. O investimento nas TIC e o seu financiamento conduziria ao aumento 
da produtividade agrícola, industrial e dos serviços. A formação dos portugueses nas TIC asseguraria a criação das competências 
necessárias para optimizar os resultados dos investimentos e contribuiria para evitar a divisão digital.

A governação no âmbito da Administração Pública impõe a existência de um órgão de coordenação integrando os mais altos 
responsáveis pela gestão dos recursos da informação e das TIC na AP. Este órgão definiria os programas e os projectos para a 
AP em linha (e- -Government), estimularia a integração e simplificação dos processos dos órgãos governamentais e promoveria 
a interoperabilidade dos sistemas de informação. O modelo de governação asseguraria, ainda, a definição da arquitectura da 
informação comum e a uniformização dos standards e quadros de referência, a definição de uma estratégia clara de informatização 
e a adopção de uma estrutura organizacional capaz de gerir os programas, os projectos, os recursos financeiros e as competências 
necessárias.

(c) Por fim, as estruturas de governação da sociedade da informação e do conhecimento devem promover a interoperabilidade 
semântica, organizacional e técnica dos sistemas de informação das administrações públicas, das empresas e dos cidadãos.

A interoperabilidade semântica assegura a troca de informação com terminologia e significado comuns, a interoperabilidade 
organizacional assegura a cooperação entre os processos de trabalho e a interoperabilidade técnica assegura a comunicação 
entre os sistemas de informação com base em modelos de dados, telecomunicações e interfaces abertos. Isto significa que para 
assegurar a interoperabilidade semântica, organizacional e técnica é indispensável acordar normas comuns e especificações sobre a 
terminologia e os seus significados, sobre o desenho dos processos e as regras de trabalho e sobre a comunicação entre os sistemas 
de informação das entidades que inter-operam. A interoperabilidade dos sistemas de informação obriga a definir claramente linhas 
de orientação e normas comuns que devem ser contempladas nas arquitecturas de informação das entidades intervenientes, 
nomeadamente, sobre a harmonização de dados (por exemplo, esquemas XML), sobre standards abertos internacionais (por 
exemplo, Internet, serviços web…), sobre os serviços de segurança para a troca de informações e assinatura digital de documentos 
(serviços de certificados digitais), etc.
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B. A SOCIEDADE
DA INFORMAÇÃO E 

DO CONHECIMENTO 
NOS PRINCIPAIS 

DOCUMENTOS DO 
XIX GOVERNO

C. AVALIAÇÃO & 
RECOMENDAÇÕES

Para esta análise, o Grupo de Alto Nível considerou basicamente os seguintes documentos produzidos pelo XIX Governo 
Constitucional2:
(a) Programa do governo;

(b) Lei orgânica do governo;

(c) Proposta de Lei do orçamento de Estado para 2012;

(d) Proposta de Lei das Grandes Opções do Plano para 2012-2015.

Nos documentos referidos não encontramos o tema SIC abordado de uma forma integrada.
Na realidade ele é referido pontualmente e apontando para uma utilização mais eficiente das TIC e dos Sistemas de Informação 
no seio da AP. Para além das que decorrem das acções previstas no domínio da AP electrónica, não há praticamente referências 
específicas a acções dirigidas ao nível da sociedade. Do nosso ponto de vista esta ausência só pode ser interpretada como uma 
prova de que o Governo não atribui importância explícita à SIC a nível nacional – facto que temos dificuldade em entender, 
particularmente quando lemos os documentos em referência em que a maior parte é descrita com grande generalidade.
Esta situação é preocupante pois parece mostrar que o governo dispõe-se a “desgraduar” o assunto arriscando-se a que o País perca 
e/ou não aproveite os muitos esforços que têm sido feitos neste domínio arriscando um retrocesso que, a acontecer, terá custos 
elevados para Portugal. Infelizmente o documento sobre “as grandes opções do plano para o período 2012-2015” não acrescenta 
praticamente nada no que se refere a estratégias e planos para a SIC. 

Na sua análise o GAN teve naturalmente em consideração o facto do país estar a atravessar uma época com enormes condicionantes 
aos níveis económico e financeiro, tendo concluído que, embora isso altere os ambientes e as prioridades, não justifica de todo que 
se abandonem os esforços e as preocupações relativamente à SIC em Portugal. Na realidade, o abandono desses esforços teria 
consequências desastrosas a vários níveis e corresponderia a um retrocesso nacional incompreensível para um país que integra a 
União Europeia e que tem feito um percurso evolutivo importante no domínio da SIC, posicionando-se habitualmente com realce 
em avaliações internacionais.
Desde 2006 que o GAN tem vindo a efectuar Tomadas de Posição, analisando aspectos que considera fulcrais para a SIC, sempre com 
uma postura de crítica construtiva, apontando o que considera estar adequado ou inadequado na SIC em Portugal e elencando um 
conjunto de recomendações que considera pertinentes para cada uma das situações em apreço3. Por considerarmos que algumas 
das análises e das recomendações produzidas continuam actuais e aplicáveis na conjuntura actual, iremos revisitá-las de seguida, 
agrupando-as, para facilitar a sua apresentação. 

Estratégias / Planos Globais  4 5 6

Nos documentos referidos em B. não encontramos, relativamente à SIC, declaração de políticas, visão, estratégia nem planos de 
acção.  A construção da SIC exige uma articulação profunda na formulação e condução das políticas ao nível do Estado e ao nível da 
Sociedade, devendo ser claramente identificada onde é realizada essa articulação.
A experiência por que o país tem passado ao longo de vários anos, aconselha a que se atribua a governação da SI, no quadro 
de políticas e estratégias aprovadas pelo governo, a um membro do Governo apoiado por uma estrutura permanente. Tem sido 
insuficiente o progresso na elevação dos níveis e++ducativos e no esforço de aprendizagem ao longo da vida, bem como nos seus 
reflexos na economia portuguesa. Não se alterando significativamente o perfil da indústria e dos serviços de modo a aumentar a 
produtividade e a competitividade, estamos longe de possuir uma indústria competitiva na média-alta tecnologia.
Falta coerência na relação entre a modernização tecnológica e as necessidades da produção agrícola, produção industrial, das infra-
estruturas e dos equipamentos sociais.

Recomendações
SIC em Portugal e sua coordenação estratégica 

1. Tornar clara uma visão do projecto de país que se pretende construir que mobilize e responsabilize para esse projecto todos 
os actores da vida económica e social. 

2. Determinar um eixo de acção do governo, transversal, orientado para a SIC e destinado a reconhecer explicitamente a 
Sociedade da Informação e do Conhecimento como eixo de desenvolvimento. 

3. Dedicar especial atenção aos sectores mais críticos do desenvolvimento nacional, com destaque para a Educação, onde as 
acções lançadas a partir do seu exterior, sem que tenha sido profundamente remodelado nas suas competências e na sua visão da 
gestão, correm o risco de se perder e aumentar o descrédito e desmobilização. 

4. Conferir à estratégia para a SIC (ainda por determinar) uma liderança clara, uma visão inspiradora e uma forte capacidade de 
mobilização de todos os actores da sociedade. 

5. A estratégia para a SIC deverá ser acompanhada e governada centralmente, ao mais alto nível. Deverá existir uma estrutura de 
cúpula, sob tutela directa do Primeiro Ministro ou de um membro do governo na PCM, que deve ser composta por elementos da 
AP e também por elementos da sociedade civil. Essa entidade deve ter estatuto e os meios necessários para ser verdadeiramente 
uma unidade de pensamento estratégico e de formulação e de condução de políticas. É importante que não se confunda esta 
estrutura com o Grupo de Projecto para as Tecnologias de Informação e Comunicação (GPTIC) recém criado e que se destina a actuar 
exclusivamente no âmbito da AP.7  

Do nosso ponto de vista, uma solução adequada poderia englobar a criação de um Conselho de Governação da Sociedade da 
Informação, com pelo menos metade dos seus membros de fora da AP, para coordenar e avaliar os processos de mudança da AP e 
da Sociedade civil. Essa estrutura deverá agir como conselheira do governo relativamente ao tema, com base no acompanhamento 
das acções previstas e realizadas na sociedade e na AP. 

6. Políticas, estratégias, planos e outras componentes devem ser publicamente divulgadas e discutidas, assegurando-se não só 
transparência como também a comunicação de indicações importantes para a sociedade, nomeadamente para os cidadãos e para 
as empresas. 

7. Dar elevada prioridade ao desenvolvimento e à modernização económica baseada nas tecnologias digitais e no esforço de 
elevação dos níveis educativos. 

8. Procurar a maior integração possível com a Agenda Digital Europeia.
 

Administração pública electrónica (e-Government)  8 9 10

A interoperabilidade digital deve ser impulsionada no sentido de conseguir elevados níveis de interoperabilidade entre organismos 
públicos e entre organizações do sector privado e entre os vários sectores nacionais. O facto de já existir uma plataforma orientada 
para a interoperabilidade entre sistemas, desenvolvida pela AMA, e tendo em conta a predisposição já referida nos documentos em 
referência, e pressupondo que não existem bloqueios de natureza financeira ou técnica, leva- -nos a concluir que a implementação 
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de soluções que permitam a comunicação entre sistemas de diversas entidades da AP estará assim facilitada.
Não existe hoje na AP um organismo central que regule as TIC (produzindo regras, definindo e monitorizando o cumprimento 
de modelos de actuação ao nível da segurança, eficiência ou mesmo metodologias comuns de trabalho) na AP, na sua múltipla 
qualidade de ferramenta, de suporte à operação dos vários organismos, suporte aos sistemas de informação, de comunicação intra-
AP e extra-AP, etc.
A adopção afirmativa de cenários deste tipo por parte do governo constitui sem dúvida uma forma adequada para a governação e 
gestão de sistemas de informação e meios tecnológicos, nomeadamente as TIC. As alterações que o governo está a introduzir na AP 
provocam naturalmente situações que constituem oportunidades para transformar processos e sistemas na AP, sendo algumas de 
risco (como a diluição da DGITA na administração fiscal e aduaneira).
Constituem também uma oportunidade para parcerias público-privadas, as quais deverão naturalmente ser sempre preparadas e 
levadas a efeito no quadro de modelos para o seu estabelecimento e de governação, previamente determinados.

Recomendações
Coordenação operacional das TIC e sistemas de informação na AP 

9. Atribuir a um organismo da AP que tenha responsabilidades de prestação de serviços partilhados nos domínios das TIC e dos 
sistemas de informação, responsabilidades pela fixação de orientações técnicas e de práticas comuns ao universo da AP, assim como 
pela monitorização do seu cumprimento. Interoperabilidade digital 

10. Determinar a obrigatoriedade de que as actividades dos vários organismos da AP se alinhem com regras comuns dirigidas 
para a interoperabilidade preparadas por uma entidade única central e que sejam determinadas pelo Conselho de Ministros.

Utilização de serviços partilhados 
11. Assegurar tanto quanto possível, quer seja pela via normativa ou pela via da prática, que sejam adoptadas arquitecturas, 

metodologias e outras orientações comuns para o conjunto de entidades com responsabilidades de prestação de serviços 
partilhados e para as suas utentes. Sistemas e soluções de AP electrónica 

12. Relativamente a projectos relacionados como sistemas de informação e TIC, as diversas entidades da AP devem:
Garantir clareza nos objectivos a atingir e no roteiro para a implementação;
Assegurar clareza nas avaliações de riscos; 
Garantir que todos os sistemas permitem a rastreabilidade das operações e a auditabilidade por entidades externas. 
13. Devem tornar-se obrigatórias análises prévias de impactos transversais sobre processos e sistemas, análises custos-

benefícios. Deve também tornar-se obrigatória a monitorização periódica dos resultados da utilização dos sistemas implementados, 
comparando-os com as análises custo-benefícios feitas e com as condições que serviram de base para a aprovação do respectivo 
projecto. 

14. Nos sistemas que armazenam e tratam informação dos cidadãos deve ser garantida a protecção do Cidadão. A comunicação 
pública sobre estes sistemas deverá constituir uma responsabilidade permanente das entidades gestoras desses sistemas. 

15. Dadas as circunstâncias económicas e o endividamento verificado, assume grande importância a implementação de sistemas 
de informação automatizados de controle financeiro que permitam o acompanhamento em tempo real do cabimento orçamental e 
da aplicação dos dinheiros públicos orçamentados.

Sociedade e cidadania 11  12

A SIC tem um grande impacto no conceito de cidadania. A informação e a comunicação ganham uma importância crescente bem 
como a possibilidade de “info-exclusão”.
Alteram-se as estruturas de poder e da democracia e as formas de participação política. Modificam-se as estruturas e os conteúdos 
do ensino, os sistemas de saúde e os processos de justiça.
As actividades económicas relacionadas com a informação ganham uma importância crescente, revolucionando os processos de 
produção e de distribuição da riqueza aos cidadãos.
Na SIC a cidadania só pode ser exercida através do envolvimento positivo dos cidadãos nos sistemas e processos de informação.
A única forma de regular o mundo informacional, de forma responsabilizável e rastreável, na defesa dos nossos direitos e no 
cumprimento positivo das nossas obrigações consiste em focar a atenção em todas as fases do ciclo de vida das entidades 
informacionais, e iluminar todos os actos de interacção das pessoas e das máquinas com cada uma dessas entidades.
Numa sociedade deste tipo, os cidadãos devem estar protegidos por direitos consagrados na ordem jurídica exercida pelo estado 
de direito.
Obviamente que concomitantemente com os direitos que lhes devem ser reconhecidos, os cidadãos detêm várias responsabilidades. 
Devem manter-se informados sobre aspectos essenciais, votar democraticamente, obedecer às leis em vigor, e contribuir para o bem 
da sociedade de diversas formas (pagando impostos, cumprindo serviço militar, cumprindo serviço comunitário, etc.). Os cidadãos 
devem também agir responsavelmente exigindo recursos informacionais, sistemas de elevada qualidade e educação e formação.
Na sua 4ª Tomada de posição, o GAN produziu uma contribuição pública para a elaboração de uma “Carta dos Direitos do Cidadão 
na Sociedade da Informação” defendendo os seguintes direitos.

I. Direito à Liberdade, à Segurança e à Privacidade.
II. Direito à Inclusão.
III. Direito à Titularidade da Informação.
IV. Direito à Invocação da Informação.
V. Direito à Validação e Correcção da Informação.
VI. Direito à Protecção de Dados e Informação Pessoais.
VII. Direito à Informação para o Exercício da Cidadania.
VIII. Direito de Utilização dos Meios de Acesso à Informação.
IX. Direito de Participação.
X. Direito à Educação.
XI. Direito à Saúde.
XII. Direito à Justiça.
XIII. Direito à utilização de meios electrónicos para acesso à informação.
XIV. Direito à informação rigorosa e transparente.
XV. Direito à protecção de publicidade abusiva não solicitada.
XVI. Direito à formação e à obtenção de qualificações.
XVII. Direito à segurança das transacções económicas.
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O facto dos sistemas de segurança e de defesa dependerem cada vez mais das redes de comunicação electrónicas faz com que 
a adopção duma Estratégia de Cibersegurança seja cada vez mais indispensável e urgente. De um modo geral a informação 
(intelligence) é crítica e estar na SIC torna esta premissa mais relevante.
A troca de informação e a coordenação entre várias entidades é um primeiro passo óbvio e essencial para potenciar os efeitos de 
uma Sociedade cada vez mais dominada pela tecnologia. Essa fluidez de informação trará vantagem na relação do Estado com os 
agentes económicos e no funcionamento do próprio Estado, que também precisa de rever o seu próprio uso das TIC, se quer ganhar 
eficiência.
A cultura de segurança em Portugal é fraca. É fundamental que sejam focados os temas “atitude, cultura de prevenção e segurança”.
Esta vertente da situação actual é particularmente importante porque corresponde a sujeitar pessoas e organizações (incluindo as 
que integram o sector público) a elevados níveis de risco perante ameaças e ataques às infra-estruturas, aos sistemas de informação 
e à informação, e contribui fortemente para que se mantenha um elevado grau de dependência sócio económica.
As acções que se desenvolvam neste domínio ajudarão a promover o desenvolvimento.
Em Portugal existe um grande número de entidades que se ocupam de segurança, e não é clara a forma como é feita a coordenação 
das mesmas.
Julgamos indispensável que essas entidades cooperem entre si. No entanto, actualmente, é fraca ou inexistente a cooperação 
entre elas. Não está definida a forma de o fazer, nem estão claramente definidas as áreas das respectivas responsabilidades. Não 
está definida em termos de enquadramento legal e parece nem haver realidade. As condicionantes não serão técnicas mas antes 
relativas às práticas seguidas assim como à ausência de enquadramento legal para a o efeito referido.
O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros 120/2008, de 30 Julho, definiu como prioridade estratégica para o País 
a promoção do Investimento em RNG, tendo subsequentemente adoptado uma série de medidas legislativas incentivadoras do 
investimento neste tipo de infra-estruturas, com o objectivo de colocar Portugal entre os países mais avançados no desenvolvimento 
de Redes de Nova Geração e na disseminação dos novos serviços que estas redes suportam.
Naturalmente que se justifica continuar a investir-se nestas infra-estruturas.
No entanto, há que se ter em consideração que os investimentos, por si só, têm pouca utilidade se não existirem capacidades de 
processamento instaladas que apoiem adequadamente sistemas de informação e outros sistemas tecnológicos.
Consideramos que um adequado acompanhamento das evoluções neste domínio permitirá constituir uma verdadeira plataforma 
tecnológica nacional que sirva a economia e a sociedade.

Recomendações
Direitos do cidadão na SI 

16. Que as entidades públicas (nomeadamente a Assembleia da República) promovam estudos e discussões sobre o assunto, 
tanto genéricos como especializados, cobrindo aspectos constitucionais e jurídicos, visando estabelecer o contexto legislativo 
adequado. 

17. Que a AP promova e implemente melhores práticas, constituindo-se ela própria como base para a experimentação de 
normativos e soluções jurídicas e tecnológicas nestes domínios. 

18. Que as associações empresariais e as organizações políticas, sociais e culturais promovam estudos e implementem iniciativas 
nestes domínios, quer no que se refere à relação das próprias empresas e organizações com a informação, quer no que se refere aos 
direitos e aos deveres dos cidadãos face à informação. Protecção das organizações e dos indivíduos 

19. É indispensável a adopção de uma política nacional no domínio da Ciber-segurança, assente numa gestão integrada, 
racionalizada e optimizada das redes de comunicação electrónicas na AP e no Governo, devendo constituir-se como um vector 
prioritário e estratégico para a segurança e defesa nacionais. As estratégias que venham a ser definidas de acordo com essa 
política devem naturalmente incluir o sector não público – tanto empresas como cidadãos. Há que se ter em consideração que a 
preocupação com segurança na SIC não cabe exclusivamente ao sector da Defesa nacional. (Isto porque não cabe a esse sector o 
desenvolvimento de aspectos como: direitos fundamentais; cuidados de educação; desenvolvimento económico; etc.) 

20. O tecido organizacional público actualmente existente com responsabilidades no domínio da ciber-segurança deve ser 
re-analisado, no sentido de potenciar capacidades e sinergias, e de poder orientar-se também para sectores não públicos. É 
particularmente aconselhável que seja criada uma entidade do tipo CERT 13 com responsabilidades de acção a nível nacional. 
Pensamos que esta acção pode resultar de uma reconfiguração de responsabilidades de algumas entidades que actuam 
sectorialmente. 17

21. É também necessário que se promova em Portugal uma cultura de segurança. Uma fraca cultura de segurança é, entre outros 
aspectos, inibidora de acções e investimentos em áreas mais sofisticadas, limitando apostas na economia e no desenvolvimento. 
Infra-estruturas de Conectividade 

22. Assegurar a promoção e desenvolvimento de Infra-estruturas de conectividade nacionais. 
23. Desencadear acções de promoção e desenvolvimento em Redes de Nova Geração (RNG) e em infra-estruturas que permitam 

massificar a banda larga em todo o país. 
24. Criar condições de acesso e utilização das RNG e da internet, nomeadamente no ensino e nas populações séniores.

Economia, emprego, competitividade  14  15  16

A fase delicada que o país está a atravessar propicia a que se procure incentivar e apoiar a indústria nacional das TIC.
Estamos perante grandes desafios para aumentar a competitividade da nossa economia. Deveremos alavancar as nossas forças 
entre as quais estão as tecnologias de informação e comunicação.
É indispensável encontrar a estratégia que coloque Portugal no caminho do desenvolvimento económico e social, não obstante a 
grande preocupação com as medidas de curto prazo para debelar, principalmente, o problema do endividamento.
É chegado o momento para aprofundar o contributo que os conceitos da sociedade da informação podem dar para estabelecer 
uma estratégia de combate ao desemprego e de aumento da competitividade da economia portuguesa.
A sociedade da informação pode contribuir para uma estratégia de crescimento e globalização que combata o desemprego e 
potencie a competitividade, no quadro da Estratégia Europa 2020
Para combater o desemprego e aumentar a competitividade da economia portuguesa é necessário encaminhar recursos para a 
modernização e inovação da nossa agricultura, da nossa indústria e dos nossos serviços multiplicando os postos de trabalho e 
aumentando a nossa produtividade. Muitos dos novos postos de trabalho são ocupados por trabalhadores da informação.
A estratégia de crescimento económico tem que ter em conta a nova estrutura do emprego da sociedade da informação muito 
diferente da estrutura de emprego da sociedade industrial e da sociedade agrícola.
Questões chave da estratégia de crescimento são a determinação das necessidades de trabalhadores da informação, a determinação 
das necessidades de requalificação de trabalhadores que se convertem em trabalhadores da informação e a adequação dos sistemas 
educativos e de formação profissional de modo a fornecer qualificações intelectuais cada vez maiores exigidas aos trabalhadores 
da informação.
A informalidade é um dos maiores inimigos da economia nacional com consequências directas em: distorção das regras de 
concorrência; diminuição da receita fiscal; promoção da injustiça social.
A factura electrónica pode contribuir significativamente para combater este flagelo, especialmente se considerarmos a sua adopção 
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generalizada a 5 anos. Relativamente à medida incluída na proposta de OE: julgamos que o recurso às deduções em sede de IRS no 
sentido de incentivar o consumidor a controlar a emissão de facturas, será muito pouco eficaz. De facto, importa obrigar as empresas 
a usar da factura electrónica, tendo obviamente a AP que se dotar de processo e sistemas de informação para o efeito.

Recomendações
Apoio à indústria nacional das TIC

25. Promover o uso de soluções e tecnologia nacional em projectos da AP garantindo que a propriedade intelectual resultante 
dos projectos seja registada a favor das empresas (com eventual regime de contrapartidas para o estado, em formato de royalties). 

26. Definir e adoptar políticas de desenvolvimento e de promoção positiva de produtos e marcas portuguesas nas TIC no 
mercado interno e no mercado global. 

27. Apoiar o empreendorismo nas TIC: fomentando consórcios entre grandes empresas e novos empreendedores; desenvolvendo 
uma actividade pedagógica em termos de audácia perante o risco e visão global dos mercados; fomentando mercados abertos e 
competitivos para os novos empreendedores, ligando o empreendedorismo à investigação e à universidade. 

28. Acelerar a internacionalização das empresas TIC portuguesas, nomeadamente promovendo a inserção em redes empresariais 
e através de multinacionais activas em Portugal. 

29. Aceitar que os organismos do Estado se submetam a ser Casos de Estudo de tecnologias desenvolvidas pela indústria 
nacional de TIC de forma a dar visibilidade às mesmas em contexto de competição internacional. Economia da Informação 

30. Promover de forma estruturada e continuada: 
•	 O conhecimento sobre a economia da informação e sobre a construção e gestão de sistemas de informação; 
•	 A qualificação dos agentes económicos para evitar a discriminação digital e a info-exclusão;
•	 O aumento do investimento nas TIC e a criação de novas cadeias de valor e de novos postos de trabalho, exigidos pela 

economia da informação; 
•	 A adaptação das PME à economia da informação, apoiando-as adequadamente. 

31. Fomentar o crescimento sustentável incrementando a quantidade de processos produtivos e tornando-os mais eficientes 
em termos de recursos, nomeadamente: 

•	 Desenhar e implementar novos processos produtivos e clusters com base nas TIC (criação de processos produtivos de 
exploração do mar, da energia…); 

•	 Aumentar a qualidade dos sistemas de suporte (fiscal, de formação, de justiça…) utilizando as TIC; 
•	 Captar investimento estrangeiro para obter capacidade de financiamento e de internacionalização; 
•	 Desenvolver iniciativas locais de emprego visando a exportação: criação de portais destinados à exportação de 

artesanato, produtos tradicionais e serviços; Facilitar e dinamizar a criação de micro empresas produtoras nestes sectores; 
•	 Dinamizar o uso das TIC nos sectores tradicionais visando o aumento da produtividade, através das parcerias entre as 

Associações Empresariais, Universidades e organizações da sociedade civil; 
•	 Desenvolver a qualidade dos conteúdos sobre os produtos e serviços das empresas, transmitidos em português para os 

mercados de língua portuguesa e noutras línguas para os outros mercados; 
•	 Aumentar a qualidade dos sítios web, a ergonomia da apresentação dos conteúdos e a facilidade de navegação e 

de transferência de dados; aumentar a qualidade das informações potenciadoras de exportações ou venda de serviços no 
exterior; utilizar as línguas de modo a potenciar a conquista dos mercados; 

•	 Potenciar o agrupamento de PME para aumentar a capacidade de criação e manutenção de sítios web e facilitar a criação 
de empresas virtuais e flexíveis com o objectivo de inter-operarem e responderem a necessidades específicas dos mercados. 

32. Fomentar o crescimento inteligente através da promoção do conhecimento, da inovação, da educação e da sociedade digital: 
•	 Apoiar iniciativas de formação profissional à distância para empregados e desempregados, com ligação a centros 

protocolares de FP, a câmaras regionais de comércio e indústria, centros de recursos em formação; 
•	 Aumentar a formação avançada em TIC e gestão de informação (nível 4-formação técnica especializada: níveis 2 e 3 

profissionais qualificados e chefias intermédias); 
•	 Fomentar o recurso a formas de teletrabalho para trabalhadores, nomeadamente aqueles com necessidades especiais; 
•	 Dinamizar o ensino profissional na área das TIC para satisfazer a procura de novas profissões. 

33. Melhorar as infra-estruturas e os serviços da informação de forma a manter a tendência de melhoria da nossa posição relativa 
no mercado global: 

•	 Acrescer a eficácia e a eficiência dos processos de e-governo, e-negócio, e-comércio, e-saúde, e-ensino, outras; 
•	 Incrementar a utilização das redes e da Internet de banda larga; 
•	 Reforçar a investigação e desenvolvimento. 

34. Fomentar o crescimento inclusivo através do aumento da “taxa de participação no mercado de trabalho, da aquisição de 
qualificações e da luta contra a pobreza”. 

35. Incrementar as qualificações da população activa através de processos de formação permanente ao longo da vida: desenhar 
e implementar processos dinâmicos de formação permanente. 36. Promover a certificação de programas de requalificação 
profissional de base modular em articulação com as propostas dos parceiros sociais e associações sectoriais. Factura Electrónica 

37. O uso generalizado da Factura electrónica (FE) em todas as relações “Business To Business (B2B)” deve ser tendencialmente 
obrigatório. 

38. Deverá ser determinado pelo Conselho de Ministros a adopção obrigatória da FE nas compras do Estado, atribuindo a 
respectiva coordenação ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP). 

39. Uso obrigatório de FE na relação com o Estado.

Com a consciência de que nenhuma promessa governamental garantirá que a sociedade da informação e do conhecimento trará 
por si só condições estáveis, uma economia segura e prosperidade crescente para todos, o GAN considera que é fundamental 
garantir que se vão implantando cenários evolutivos nos quais se vão gradualmente inserindo mais indivíduos, mais informação e 
conhecimento e soluções cada vez mais maduras.
Existirão sempre factores condicionantes - quer sejam sociais, económicos, culturais, ou outros - que poderão dificultar a 
generalização atrás referida se não forem adequadamente geridos. A potenciação da maior parte desses factores faz-se actuando 
afirmativamente e com perseverança, no quadro de estratégias e tácticas adequadas.

É importantíssimo que se prossigam acções de construção da SIC no sentido de uma progressiva abertura de novas perspectivas 
em múltiplos domínios da vida nacional e internacional, assim como de se facilitar a concretização de significativas mudanças de 
paradigmas, tanto ao nível individual como ao nível da sociedade.
Não nos podemos esquecer que a SIC é parte da sociedade global, contribuindo para ela e dependendo fortemente dela.

O Estado, através da acção da AP em articulação com a sociedade civil, tem que continuar a assumir um papel estratégico insubstituível, 
catalisador das acções que concorrerão continuada e permanentemente para a sociedade da informação, incentivando ao mesmo 
tempo e no mesmo sentido a sociedade civil.
Em concordância com as suas responsabilidades normais, importa que o Estado, através das diversas entidades públicas:

D. NOTA FINAL 17
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(a) Assegure o ensino, a formação e a sensibilização dos cidadãos.

(b) Promova, assegure a manutenção e a evolução de cenários de desenvolvimento e de crescimento sustentáveis, e a 
governação global da sociedade da informação.

(c) Exija aos líderes que actuem com foco na inovação, com empenho, com qualidade, e em alinhamento com a governação 
geral da mudança.

É óbvio que o sucesso de tal actuação dependerá muito da capacidade de se fazer crescer e alargar os níveis de literacia dos 
cidadãos… mas esse é mesmo um dos objectivos permanentes de uma sociedade da informação.

Uma sociedade da informação e do conhecimento consistentemente implantada e organizada contribuirá fortemente para que 
Portugal ultrapasse a crise em que está imerso e se posicione afirmativamente no universo internacional, com óbvias vantagens 
sociais e económicas.

NOTAS 1 Sociedade da Informação, s.f. [ing.] Information Society
[def.] Etapa no desenvolvimento da civilização moderna que é caracterizada pelo papel social crescente da informação, por um crescimento da partilha 
dos produtos e serviços de informação no PIB e pela formação de um espaço global de informação.
Nota: Os objetivos principais no desenvolvimento da Sociedade da Informação são promover a aprendizagem, o conhecimento, o envolvimento, a 
ligação em rede, a cooperação e a igualdade dos cidadãos.
Sociedade do Conhecimento, s.f. [ing.] Knowledge Society
[def.] Etapa no desenvolvimento da civilização que se caracteriza por uma proporção alta de trabalhadores do conhecimento (profissionais que criam, 
modificam e/ou sintetizam conhecimento como parte integrante das suas ocupações), e onde a educação constitui a pedra angular da sociedade.
Nota 1: A Sociedade do Conhecimento constitui uma evolução natural da Sociedade da Informação.
Nota 2: O termo “Sociedade do Conhecimento” deve-se a Peter Drucker.
(APDSI; “Glossário da Sociedade da Informação - versão 2011”; Maio de 2011; Lisboa)
2 Veja-se http://www.parlamento.pt/Paginas/XIIL1S_OrcamentodoEstado2012_20111110.aspx
3 Veja-se em www.apdsi.pt as várias Tomadas de Posição já produzidas pelo GAN
4 Veja-se a 1ª Tomada de posição do GAN – O Plano Tecnológico - 5Janeiro2006, em www.apdsi.pt
5 Veja-se a 5ª Tomada de posição do GAN - Dois anos do XVII governo no desenvolvimento da Sociedade da Informação em Portugal - 16Janeiro2008, 
em www.apdsi.pt
6 Veja-se a 10ª Tomada de posição do GAN - Do Plano Tecnológico à Agenda digital - 17Maio2011, em www.apdsi.pt
7 Criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2011 [Diário da República, 1.ª série — N.º 218 — 14 de Novembro de 2011]
8 Veja-se a 2ª Tomada de posição do GAN - O Cartão do Cidadão - 19Abril2006, em www.apdsi.pt
9 Veja-se a 3ª Tomada de posição do GAN - O PRACE e a governação da Sociedade da Informação - 18Outubro2006, em www.apdsi.pt
10 Veja-se a 7ª Tomada de posição do GAN – O Poder Local e a SI em Portugal – evolução das câmaras – 4Março2009, em www.apdsi.pt
11 Veja-se a 8ª Tomada de posição do GAN – AS TIC e o ensino básico – o computador Magalhães – 26Novembro2009, em www.apdsi.pt
12 Veja-se a 4ª Tomada de posição do GAN - Contributo para uma carta dos direitos do cidadão na Sociedade da Informação - 27Março2007, em www.
apdsi.pt
13 CERT (Computer Emergency Response Team): Estrutura destinada à proteção das infra.estruturas nacional da Internet. Um CERT deve assegurar, ao 
nível do país, defesas e respostas contra ciber-ataques.
14 Veja-se a 6ª Tomada de posição do GAN - Sete grandes desafios da economia da informação - 2Julho2008, em www.apdsi.pt
15 Veja-se a 9ª Tomada de posição do GAN - Contributo da factura electrónica para uma economia sã - 17Maio2010, em www.apdsi.pt
16 Veja-se a 11ª Tomada de posição do GAN - Emprego e competitividade na Sociedade da Informação - 14Julho2011, em www.apdsi.pt
17 “Do Plano Tecnológico à Agenda Digital – Cinco
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A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento em Portugal.

Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue 
necessárias ou convenientes, nomeadamente:

• Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento;

• Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da Informa-
ção e do Conhecimento;

• Contribuir para o combate à info-exclusão;

• Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação ao 
maior número possível de cidadãos;

• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento.

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do desen-
volvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem distinção 
de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de outros facto-
res, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.

APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Madan Parque - PCTAS, Edifício VI

Campus da Caparica, Monte de Caparica

2829-516 Caparica - Portugal

Tel. +351 212 949 606 • Fax: +351 212 949 607

e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt
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A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento em Portugal.

Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue 
necessárias ou convenientes, nomeadamente:

• Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento;

• Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da Informa-
ção e do Conhecimento;

• Contribuir para o combate à info-exclusão;

• Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação ao 
maior número possível de cidadãos;

• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento.

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do desen-
volvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem distinção 
de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de outros facto-
res, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.

APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Madan Parque - PCTAS, Edifício VI

Campus da Caparica, Monte de Caparica

2829-516 Caparica - Portugal

Tel. +351 212 949 606 • Fax: +351 212 949 607

e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt

MAR.07_1045

OS OBJECTIVOS 
DA APDSI

CONTACTOS 
DA APDSI

PATROCINADORES 
GLOBAIS

A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento em Portugal.

Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue 
necessárias ou convenientes, nomeadamente:

• Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento;

• Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da Informa-
ção e do Conhecimento;

• Contribuir para o combate à info-exclusão;

• Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação ao 
maior número possível de cidadãos;

• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento.

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do desen-
volvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem distinção 
de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de outros facto-
res, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.

APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Madan Parque - PCTAS, Edifício VI

Campus da Caparica, Monte de Caparica

2829-516 Caparica - Portugal

Tel. +351 212 949 606 • Fax: +351 212 949 607

e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt
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A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento em Portugal.

Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue 
necessárias ou convenientes, nomeadamente:

•	 Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à Sociedade 
da Informação e do Conhecimento;

•	 Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento;

•	 Contribuir para o combate à info-exclusão;

•	 Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação 
ao maior número possível de cidadãos;

•	 Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e 
do Conhecimento.

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do 
desenvolvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem 
distinção de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de 
outros factores, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.

APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Rua Alexandre Cabral, 2C - Loja A

1600-803 Lisboa, Portugal

Tel.	+351	217	510	762	•	Fax:	+351	217	570	516

e-mail:	secretariado@apdsi.pt	•	URL:	www.apdsi.pt

O Grupo de Alto Nível (GAN) tem a missão de facultar à Direcção da Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da informação, de forma sistemática e continuada, uma avaliação 
qualitativa e quantitativa da acção dos Órgãos de Soberania e de outras iniciativas relevantes na área 
da Sociedade da Informação e do Conhecimento.

O GAN conta como principais padrões de referência: programas eleitorais, as Grandes Opções do 
Plano e o programa do Governo, estudos e estatísticas nacionais da Comissão Europeia, da OCDE, da 
UNESCO, e outros documentos que se julguem pertinentes.

O GAN é composto por um pequeno número de membros seleccionados individualmente pela Di-
recção da Associação, e que aceitam colaborar com a APDSI, colocando o seu conhecimento, a sua 
experiência e esforço individual ao serviço da comunidade nacional.

O grupo é actualmente composto por: António Brandão Moniz, António Carlos Santos, António Dias 
de Figueiredo, Joaquim Alves Lavado, Jorge Batista, João Matias, José Dias Coelho, José M. Gomes 
Almeida, José Tribolet, Luis Amaral, Margarida Pires, Paulo Nordeste, Paulo Querido, Pedro Souto, Rui 
Magalhães Baião.

A experiência e as responsabilidades profissionais dos membros constituem o principal valor do GAN 
–- procurando-se que estejam representados vários sectores da economia e da sociedade portu-
guesas.

O GAN produz periodicamente um documento de posição sobre um tema de interesse nacional, 
procurando-se sempre que o mesmo seja pertinente, actual e relevante relativamente à Sociedade 
da Informação.

A acção do GAN constituirá uma colaboração competente e interessada, ajudando a melhorar e/ou 
ajustar acções que se estejam a desenvolver ou a planear e que tenham impacto na Sociedade da 
Informação.

Essa acção é levada a cabo numa manifestação clara de cidadania e aderindo naturalmente aos ob-
jectivos da APDSI.
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