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Autarquias longe de maximizarem benefícios da SI 
 

 
Lisboa, 2 de Novembro – Analisar e debater a forma como a Administração Local 
poderá beneficiar com a Sociedade da Informação como vector de dinâmica para 
superar a crise foi o objectivo da conferência “Crise, Sociedade da Informação e Poder 
Local”, organizada esta sexta-feira, dia 30 de Outubro, pela APDSI – Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, e com o Patrocínio 
Principal da ESRI Portugal. 
 
“A proximidade das Câmaras Municipais com a população dá-lhes um papel 
determinante e responsabilidade acrescida em todo o processo de construção da 
Sociedade da Informação. E cabe-lhes também um papel de estímulo e demonstrador de 
como as coisas podem ser feitas”, referiu logo de início Luís Amaral, da Universidade 
do Minho, o primeiro dos três keynote speakers convidados por Tomaz Ponce Dentinho, 
que coordenou os trabalhos, a intervir durante a conferência. 
 
Fazendo uma análise da adopção das Tecnologias da Informação pelo Poder Local em 
Portugal, socorrendo-se dos últimos estudos do Gávea, Luís Amaral considera que “as 
coisas estão a andar, mas ainda há muito a fazer”. Nota contudo que há aspectos “muito 
estranhos” a acontecerem. 
 
“Os problemas foram muito fáceis de identificar, como se mostrou nos workshops 
anteriores ou na tomada de posição do GAN”. Por isso, “não há paciência para o ritmo 
de mudança, continuar a ser tão lento”, disse aludindo aos mais recentes dados reunidos 
pelo Gávea. 
 
“A má gestão das TIC é um fenómeno generalizado das nossas organizações”, apontou, 
avisando que, se não existir uma boa gestão das tecnologias nas empresas, estas só 
incorrem em custos.  
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Para Luís Amaral, teima-se em repetir os mesmos erros, ao mesmo tempo que se hesita 
em adoptar os êxitos. “Algo vai mal neste processo de construção da Sociedade da 
Informação e muito particularmente nas autarquias”.  
 
 
Desafios e possibilidades 
Encarregue de explicitar os desafios e possibilidades para o Poder Local das “sempre 
novas” Tecnologias da Informação, António Manuel Figueiredo, da Universidade do 
Porto, adoptou um tom mais optimista. 
 
Para o segundo orador convidado, o Poder Local sofre de dois tipos de 
constrangimentos: ascendente, como a maior complexidade dos problemas sociais, e 
descendentes, como é o caso da procura de novos centros de racionalidade estratégica 
para o investimento público, ambos agravados pela crise. 
 
O docente da Universidade do Porto considera igualmente que a AP local em Portugal 
está ainda hoje numa espécie de “early stage” relativamente à Sociedade da Informação.  
Esta fase pode ser caracterizada por vários aspectos, como o facto da lógica do front 
office ser claramente mais importante do que a lógica do back office. “A maior parte das 
experiências da SI fica ao nível do front e não penetra o back”, defendeu. 
 
“O early stage da Administração Local na Sociedade da Informação pode ser 
considerada uma situação vulgar, pois compara-se com qualquer difusão inicial de 
inovações. A questão que podemos colocar é se vamos ficar num early stage 
permanente e se não há tendências instaladas no terreno a fim de mudar a questão”, 
alertou. 
 
Tal situação não significa que não existam práticas muito interessantes. “Há pequenas 
manifestações que mereciam uma visibilidade política muito maior”. 
 
A necessidade de consolidação da infoestrutura; a generalização de processos de 
reorganização de back office com impacto em termos de reengenharia de processos; ou 
a possibilidade de a SI assegurar a formação de recursos humanos são alguns traços do 
que poderá ser uma nova geração de Sociedade da Informação a nível Local na opinião 
de António Manuel Figueiredo. “Há algum potencial para ultrapassarmos este early 
stage, um objectivo onde a vontade política tem um papel essencial”.  
 
 
Governança de proximidade 
Coube a Peter Nijkamp, da Universidade Livre de Amesterdão, lançar as últimas ideias 
para o debate. Citando alguns exemplos, o orador mencionou estratégias adoptadas por 
algumas cidades no mundo de olharem para as TIC como uma oportunidade para 
melhorarem a sua imagem. 
 
Apontando uma iniciativa levada a cabo na Europa (EU Intelcities) por comparação a 
uma análise conduzida nos Estados Unidos (NSF Ciber Infrastructuree Program), Peter 
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Nijkamp considera que as ambições europeias ao nível da “eDemocratização” do sector 
público são muito baixas. 
 
O docente holandês não tem dúvidas em afirmar que as TIC trazem benefícios às 
cidades ao nível da eficiência, eficácia e governação. “Há grande potencial ao nível dos 
serviços, mas ainda há muito a fazer. O eGovernance nas cidades europeias só 
funcionará se todos os stakeholders se envolverem e estiverem atentos ao potencial da 
era das TIC”.    
 
Num outro momento da sua intervenção, Peter Nijkamp decidiu trazer à discussão um 
outro conceito, o do “space time mapping”, algo que considera poder vir a assumir um 
papel relevante na gestão do tráfego nas cidades, e quando diz tráfego não se refere 
apenas ao tráfego automóvel. “Dinâmicas urbanas” será uma denominação mais 
adequada. 
 
“Pensem nos congestionamentos gerados quando as pessoas se encontram no mesmo 
espaço e tempo e na mais-valia que é saber onde isso acontece”, algo que o telemóvel 
hoje em dia pode proporcionar, referiu citando exemplos vários, como uma estação de 
transportes, uma baixa citadina ou um estádio de futebol durante um jogo. “Conhecer 
estes movimentos, ter acesso a esta informação, pode ser importante para a gestão do 
tráfego e, principalmente, para a gestão de situações de emergência ou catástrofes”, 
sugeriu. 
 
A gestão urbana baseada na localização será um recurso ao alcance de cidades de 
grande ou pequena dimensão, garantiu.  
 
Questões em aberto 
 “Qual a sustentabilidade dos espaços periféricos quando a Sociedade da Informação 
parece favorecer a concentração das actividades e qual o papel do Poder Local e das 
novas tecnologias que tem ao seu dispor?”, “Qual a redefinição das escalas e das 
competências do poder local com a revolução das fronteiras das instituições?” e “Que 
custos ou benefícios estão associados à proximidade e como gerir e moldar os novos 
comuns da Sociedade da Informação em prol do desenvolvimento sustentável das 
pessoas e dos sítios?” foram as questões lançadas por Tomaz Ponce Dentinho aos seus 
convidados, para uma última ronda de opiniões, na qual participou, igualmente José 
Dias Coelho, presidente da APDSI. 
 
Peter Nijkamp começou por referir que nota uma grande preocupação em redor da 
dimensão das cidades e da sua relação com o melhor aproveitamento ou não das 
tecnologias, e do facto de terem menos capital intelectual. A distribuição em geral em 
termos de capitam humano entre grandes aglomerações não é desequilibrada, defende.  
 
“As pequenas cidades podem não ter vantagens aglomeracionais, mas isso não quer 
dizer que não tenham pessoas inteligentes”, e deu o exemplo da sua terra natal, uma 
pequena localidade holandesa, onde existe uma empresa que desenvolve sistemas 
sofisticados, em tempos recorde, para carros de Fórmula 1. “Hoje em dia vejo muito 
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menos diferenças entre as grandes e as pequenas cidades do que via há 10 anos atrás, o 
que me leva a pensar que este gap não é difícil de superar”. 
 
Regressando ao tema da relação da SI com o território, António Manuel Figueiredo, 
alertou para o facto de estarmos a caminhar em relação a um modelo territorial no qual 
ainda não sabemos que destino dar a uma parcela significativa. “Não temos receita, não 
temos política não temos sequer motivação politica relativamente ao futuro a atribuir a 
uma parte significativa do território nacional que deixou de ter uma matriz produtiva 
clara: é um território onde vive gente, mas em relação ao qual não temos ideia nenhuma 
acerca da sua aptidão produtiva”. 
 
Para o docente da Universidade do Porto em Portugal acabou por se generalizar a ideia 
de que as novas tecnologias da informação iriam esbater as assimetrias territoriais. “A 
SI e as TIC asseguram a esses territórios algumas oportunidades, especialmente no 
sentido de projecção e visualização de alguns recursos, mas são um instrumento ao 
serviço de estratégias mais globais, que exigem recursos humanos, conhecimento, 
competências, exigem acções políticas”. 
 
António Manuel Figueiredo argumenta que essa parcela de território - bastante 
significativa - deixou de ter aptidão produtiva, dependendo hoje apenas da dinâmica dos 
pequenos aglomerados urbanos. “O único recurso relevante de que dispõem é alguma 
energia humana que ainda vai persistindo em certos aglomerados”. A SI desempenha 
nesta situação um papel muito importante instrumentalmente, no sentido de atrair 
alguns recursos mais qualificados. 
 
“Interpreto as TIC como um instrumento muito importante no sentido de assegurar que 
essa massa mínima humana que domina esses aglomerados não se esbata”, referiu por 
contraposição à ideia que diz ter-se difundido em Portugal de que as tecnologias iriam 
“apagar” o divide territorial. 
 
 “Há uma palavra de esperança: as tecnologias são a grande ajuda para fixar alguma 
gente com alguma qualificação adicional neste tipo de territórios e nesta perspectiva 
estamos muito melhor do que estávamos há 20 anos. Agora não façamos das 
tecnologias a panaceia da revolução de um problema de divided que é extremamente 
grave e que nos deve preocupar enquanto nação sustentável”, alertou. 
 
Concordando com a intervenção de António Manuel Figueiredo, Luís Amaral deixou 
mais alguns pontos de preocupação relativamente à forma como as TIC são encaradas 
em Portugal, nomeadamente a questão do investimento em redes de fibra. Há muita 
gente que acha que ao pôr fibra está a ganhar o direito do acesso ilimitado à Internet”. 
Relativamente à exclusão, o docente da Universidade do Minho lembrou que dois terços 
do nosso país ainda tem velocidades muito medíocres de acesso à Internet. 
“Continuamos a medir a quantidade das coisas e não a qualidade das coisas. Falta-nos 
consciência de serviço”. 
 
Por último, Luís Amaral falou sobre a proximidade, defendendo que a nova era vai ser 
baseada no aspecto geográfico. “Depois da globalização, tudo em todo o lado, a 
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construção local vai ser extremamente relevante”, referiu. “Para muitas das nossas 
regiões os conteúdos de base local são a última das esperanças, se houver espaço para 
que se concretizem”. 
 
Para José Dias Coelho, o caminho que se tem vindo a seguir não pode continuar. Por 
isso temos de apostar na criação de riqueza, no investimento em infra-estrutura, em 
novos serviços, na promoção do sector das TIC e na liderança de governação. “Foi 
aquilo que até agora não foi feito com intensidade suficiente para darmos a volta por 
cima”. 
 
Afirmando que a crise não resultou da Sociedade de Informação – a Sociedade de 
Informação, quando muito, amplificou e acelerou os seus efeitos –, o presidente da 
APDSI considera que a Sociedade de Informação ajudou muito à detecção do risco e 
tem auxiliado na aplicação das medidas mitigadoras decididas pelos Governos. 
 
Para José Dias Coelho as competências na Sociedade da Informação são fundamentais 
na superação da crise. “O poder local tem ele próprio uma responsabilidade ao nível das 
competências, desde a literacia básica, à chamada literacia digital e é um papel que deve 
desempenhar”, lembrou. 
 
 
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. 
 
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 
 


