Introdução
Este livro integra-se nas comemorações dos ‘Dez Anos da Sociedade
da Informação em Portugal’. A primeira resolução de Conselho de Ministros relativa à sociedade da informação, que cria a Missão para a Sociedade da Informação, data de Maio de 1996.
O Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal é publicado em Abril de 1997. A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação é criada em Dezembro de 2001,
estando a comemorar cinco anos de actividade.
Este conjunto de eventos aponta para que entre o segundo semestre
de 2006 e o primeiro semestre de 2007, se comemorem ‘Dez Anos da
Sociedade da Informação em Portugal’ e cinco anos da actividade da
APDSI.
No essencial, este período corresponde à Presidência da República
do Dr. Jorge Sampaio, ilustre autor do prefácio deste livro que, ao comemorar os dez anos da sociedade da informação em Portugal, nos traz
uma visão da sociedade da informação no mundo actual, uma descrição
do percurso português e uma leitura acutilante das perspectivas da sociedade da informação no seu futuro, efectuada no momento presente.
Não restam dúvidas que a sociedade da informação e do conhecimento é uma construção da sociedade, muito para além dos seus protagonistas, por mais activos e militantes que a sua actividade possa sugerir.
Este movimento é visível à escala global, envolvendo milhões de cidadãos, repartidos por todos os cantos do mundo, envolvendo cientistas,
académicos, políticos, empresários, produtores de conteúdos informacionais e cidadãos comuns.
Os benefícios para os cidadãos e agentes económicos destas transformações em curso acelerado são incalculáveis. Os riscos de utilização
maliciosa ou abusiva estão na mesma escala.
Nunca na história da humanidade estivemos na presença de um
movimento de transformação tão abrangente, de forma transversal a toda
a sociedade e apresentando uma aceleração que muitos observadores
consideram imparável.
O final deste processo ninguém o antevê. A sua abrangência é quase
infinita. As transformações muito profundas e irreversíveis. As sociedades
que se deixem enredar neste furacão podem perder o controlo do seu
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percurso, sofrer danos graves e não retirar os benefícios que estavam ao
seu alcance.
Estamos na presença de um enorme desafio, rico de oportunidades e
de ameaças. As reflexões incluídas nos quarenta artigos deste volume
são um contributo para que se conheça a realidade portuguesa com
maior rigor e para que seja possível escolher o caminho que melhor sirva
os nossos interesses colectivos.

1. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO MUNDO ACTUAL
A dificuldade de definição do conceito ‘sociedade da informação’ é
uma consequência directa da sua riqueza. Em Neves [§2.1] há uma procura de definição do conceito através da focalização em diversos aspectos contextuais: «Não é por acaso que um dos trabalhos mais árduos da
história das ideias é a classificação dos diversos padrões interpretativos
da função capitalista. (...) É assim natural que, com o aparecimento de
uma nova realidade socio-económica – que estamos a designar por
sociedade da informação – a mesma dificuldade reapareça».
Reconhece-se que a sociedade da informação é uma «novidade histórica» que introduz novas prioridades nas condições de produção e na
organização política, nomeadamente na dicotomia capital-trabalho, e que
de certo modo é o culminar numa nova era a que diversos pensadores
deram designações distintas, mas que correspondem sempre a um estádio superior do desenvolvimento humano.
Dias [§2.2] perspectiva os passos iniciais das transformações decorrentes da sociedade da informação numa óptica política, evidenciando os
seus principais marcos, nomeadamente no contexto europeu, a nomeação de um high level group em 1993 liderado pelo Comissário Europeu
Martin Bangemann, que aponta um caminho para a Europa, baseado na
sociedade da informação, que já estava a ser trilhado há alguns anos
pelas outras duas potências tecnológicas – O EUA e o Japão.
Sem contestar que a sociedade da informação é uma sociedade de
mercado reconhece-se que «os interesses estratégicos das ‘forças de
mercado’ – com natural destaque para os oligopólios dos grupos económicos – são manifestamente diferentes daqueles que correspondem aos
verdadeiros interesses e necessidades da comunidade, de um povo e de
um país».
Os receios de aprofundamento do fosso digital entre Portugal e
outros países da União Europeia são assumidos e questionada a forma
como se está a adoptar a implementar as novas tecnologias. Sem pre-
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juízo de constatar a existência de «iniciativas e acções dignas de mérito»,
observa-se que prossegue o acentuar das desigualdades.
A 4º revolução da informação, após as três revoluções anteriores
associadas à invenção da escrita, do livro e da impressão, respectivamente, é segundo Mira Amaral [§2.3] caracterizada pela convergência
entre as telecomunicações, os computadores e os ‘média’ e isso representa «uma das características mais marcantes da Sociedade da Informação».
A digitalização da economia é uma tendência crescente em que as
tecnologias da informação começaram por se apresentar como uma simples ferramenta, passaram a alterar as regras dos negócios e «vão acabar por alterar tudo o que os governos fazem, dos impostos à educação».
Portugal não acompanhou a revolução agrícola e atrasou-se na revolução industrial. Resta-lhe a oportunidade de acertar o passo na era digital, tirando partido das redes europeias e mundial, para conseguir ser
competitivo na sociedade da informação.
Veríssimo [§2.4] interroga-se se uma sociedade da informação significa «que o acesso alargado à informação, como patamar do acesso ao
conhecimento, enriquecerá o cidadão, criará uma sociedade melhor?».
Com isso em mente explora o risco da sociedade da informação estar a
evoluir para uma sociedade menos segura.
A identidade digital que corresponde a um tema da maior acuidade
tanto pode ajudar a resolver problemas subjacentes ao presente estádio
de desenvolvimento da sociedade da informação, como pôr em causa a
confiança dos cidadãos por se prestar a falsificações e fraudes. Assim, o
cartão de identidade digital deve ser operado a «níveis superiores de exigência», com maior nível de robustez que a alternativa física, dado que a
velocidade a que se processam as operações no mundo digital e a sua
verosimilhança com operações genuínas, não se compadece com níveis
inferiores de segurança que favoreçam a fraude em operações digitais.
A ameaça sobre a privacidade resultante do potencial tecnológico
pode «abrir portas aos avanços da cupidez e controleirismo de empresas,
políticos e administrações, a quem o fim da privacidade convém por
várias razões, umas confessas, outras não».
Estas constatações tornam imperioso que as sociedades dediquem
todo o esforço possível a tornar as suas infra-estruturas críticas «mais
modernas, operacionalmente seguras e eficientes», sujeitas a auditoria
externa independente e a mecanismos de supervisão dos riscos a que
estão sujeitas.
Vidigal [§2.5] reconhece que «a informação e o conhecimento são
hoje, mais do que nunca, activos críticos de qualquer organização», cons-
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tatando porém que não se conseguiu ainda alcançar emancipação dos
recursos tradicionais – pessoas, dinheiro e materiais.
As funções de governação dos sistemas de informação diferem entre
organizações, em virtude destas se puderem encontrar em diferentes
fases de maturidade no seu desenvolvimento. Na administração pública
está a existir uma preocupação excessiva com o time to market, descurando-se as «condições estratégicas, organizacionais e semânticas que
deveriam servir de referência e anteceder a introdução da tecnologia».
A importância das arquitecturas de sistemas e tecnologias da informação é sublinhada em face das «novas funções de soberania de um
Estado que passe a ser mais um regulador equitativo e transparente (...)
e cada vez menos um medíocre implementador e um crónico reinventor
da roda incapaz de competir em qualidade com um mercado (...) auto-regulado por critérios sempre mais exigentes do ponto de vista normativo e metodológico à escala global».
A literacia tecnológica que pressupõe alfabetização constitui a maior
barreira à expansão da sociedade da informação e do conhecimento, em
muitos países, entre os quais infelizmente está Portugal.
Os 70% da população portuguesa entre os dezasseis e os setenta
anos de idade que não completaram o ensino secundário apresentam
taxas de utilização baixíssimas da Internet, muito inferiores à média europeia, enquanto os 30% com formação secundária ou superior têm taxas
de utilização da Internet perto dos noventa por cento, acima da média
europeia.
O país é como se estivesse formado por duas camadas, uma arredada dos benefícios da sociedade da informação, constituída por cidadãos sem formação escolar ao nível secundário e outra camada com formação média e superior completamente integrada na sociedade da informação e do conhecimento.
Esta situação é muito grave para o futuro do país, dado no passado já
se ter demonstrado em Portugal enorme incapacidade para vencer os
atrasos no domínio da educação, nomeadamente através da formação de
adultos.
Figueiredo [§2.6] focaliza-se na dimensão crítica da sociedade da
informação em Portugal à luz interpretativa do filósofo de língua portuguesa Paulo Freire. Nessa abordagem a literacia tecnológica é interpretada como «capacidade, não apenas para codificar e descodificar novas
linguagens, mas também para interiorizar, pela acção e pela interacção,
as culturas nas quais as novas linguagens se inscrevem».
A função emancipadora do conhecimento é sublinhada, reconhecendo-se que «só quem constrói conhecimento, pela educação e pela
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aprendizagem, fica habilitado a traçar os seus próprios destinos. Pelo
contrário, quem se priva de conhecimento é arrastado para situações de
limitação e dependência».
É lançada a questão de como criar uma atitude crítica capaz de galvanizar e impulsionar os cidadãos para um novo projecto de país. Na
perspectiva de Paulo Freire a resposta seria criar-se nos cidadãos um
«sentido colectivo de consciência, libertação e auto-capacitação que lhes
permitisse transformar as condições sociais que os sujeitava à desigualdade e à opressão».
O viver em rede é um novo paradigma da sociedade da informação e
do conhecimento que induz os fenómenos da globalização. Ora, no
entendimento de Caraça [§2.7] «no império do global não há direitos
adquiridos, há contratos, ou seja, há direitos negociados. O lugar do indivíduo (...) tem de ser conquistado, a pulso, no mercado, o seu desempenho tem que ser rentabilizado, a sua utilidade demonstrada».
As transformações sociais resultantes na nova forma de viver em
rede são muito profundas, a ponto de destronar o lugar ocupado pela
palavra ciência, substituindo-a por um conceito muito mais vago de
conhecimento: «A nova palavra conhecimento e o seu império vieram
destronar a ciência, a partir de então uma mera vassala do imperador
global, fiel apenas na medida em que gera filhos rentáveis, tecnológicos».
O papel da educação vem de novo à superfície. A introdução dos
novos meios de comunicação envolvendo texto, imagem e poderosos
motores de busca de informação num universo digital, em crescimento
explosivo, altera os hábitos de leitura e exige novas capacidades para
que se aprenda também a ler e a escrever na Internet. Reconhece-se que
«a sociedade que não o fizer, que não acompanhar e transformar o sentido do que é educar no século XXI, acolhendo e assumindo esta
mudança, fica irremediavelmente no século passado, envolta nos seus
extremos e nas suas angústias existenciais».
A inovação, entendida como algo que acrescenta valor, é o tema em
análise em Picoito e Almeida [§2.8]. A interdependência entre inovação e
a sociedade da informação é sublinhada, reconhecendo que uma condiciona a outra e vice-versa.
O papel fundamental da inovação na criação de produtos, na educação e na gestão empresarial, conduz também a novos ‘estilos de vida’
que se modificam e redefinem ao longo do tempo.
A inovação afecta a estratégia empresarial. Há muitos factores que
contribuem para o sucesso ou a sua ausência. Mas, seguramente «sem
uma preocupação de validação, de qual a melhor estratégia a seguir, difi-
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cilmente criaremos, espontaneamente, como que saídos de um saco do
imaginário, bons e inovativos produtos».
A vida particular e o dia de trabalho no emprego foram revolucionados pela sociedade da informação tornando-se indissociáveis um do
outro. A interligação e/ou separação do trabalho e da vida privada levanta
questões muito interessantes sobre o papel do escritório no futuro e
sobre a transformação da casa como extensão do escritório, numa interacção mútua que não se sabe onde irá parar.
A atitude perante estas transformações é um factor a não menosprezar: «A aceitação ou não de um Serviço passa pela atitude, que se tem,
ao usá-lo». O sucesso da inovação é condicionado pela percepção que
se possa ter de um tema ou por ideias pré concebidas: «A atitude pode
marcar a diferença entre sucesso e insucesso, sendo assim determinante
na existência ou não de uma cultura de inovação numa sociedade».
As implicações da inovação estendem-se por toda a sociedade, por
todos os sectores económicos e por todas as componentes da vida. A
saúde é por sua vez transversal a qualquer das áreas referidas, já que
desempenha um papel fundamental na sociedade, é um sector económico e uma componente essencial da vida.
Deste modo, é perfeitamente natural que o sistema de saúde mereça
atenção especial, em linha com Serrano [§2.9] que analisa o impacto da
informação no sistema de saúde.
A constatação de que as unidades de saúde e nomeadamente os
hospitais constituem sistemas complexos em cujo início e fim se encontra
a informação, dá relevância à gestão da informação pelas organizações
de saúde: «Um Hospital quando admite e assiste um doente, processa
informação clínica e administrativa sobre esse doente e quando o doente
tem alta hospitalar, produz, fundamentalmente, informação interna e
externa, que alimenta todos os processos organizacionais intra e extra
hospital».
No sistema de saúde como noutros, a informação é abundante, existindo de forma dispersa no seu interior, o que impede a sua utilização
plena na gestão estratégica e táctica da organização. A transformação
dessa informação dispersa em conhecimento é um dos grandes desafios
da gestão, que deverá valorizar os recursos da informação «de modo a
fortificar a capacidade de aprendizagem e de adaptação da organização».
A informação disponível no sistema deverá ser estruturada e armazenada para facilitar a sua recuperação, processamento para efeitos estratégicos e tácticos e, ainda, a sua reutilização evitando redundâncias e
inconsistências.
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A qualidade dessa informação é uma das vertentes do seu valor
devendo portanto existir controlo sistemático baseado em procedimentos
científicos do registo da informação necessária ao suporte da actividade
da organização.
A governação da mudança e dos seus actores é um desafio de
enorme complexidade em que muitos soçobram perante as dificuldades,
pondo em causa os resultados, mais ou menos ambiciosos, que tenham
sido estabelecidos. Esta questão, simultaneamente com a forma de controlar o futuro é objecto de reflexão em Gomes [§2.10].
No cerne da questão «não interessa especificamente qual o tipo de
mudança: se tem âmbito restrito ou alargado, se é focada ou difusa, se é
de natureza técnica ou organizacional ou comportamental». Tendo consciência que a visão sobre a mudança é sempre pessoal e subjectiva
«aqueles que a introduzem e a governam conseguirão maior benefício
para os seus objectivos se ela tiver impacto num universo de indivíduos
bem caracterizado, comprometidos com a sociedade e com diferente
níveis de conhecimento e de competências».
A governação das tecnologias da informação deve estar em consonância com os objectivos mais latos do país, da empresa e da organização tendo em vista atingir objectivos previamente estabelecidos.
Para controlar o futuro, «os agentes da mudança da sociedade da
informação têm de ganhar o respeito dos restantes cidadãos, e têm que
ser vistos como líderes não casuais».
A mudança poderá ser simples, mas não é fácil. «É através de uma
governação esclarecida e sustentada de mudança (...) que se conseguirá
um bom controlo do futuro».
À medida que se avança no controlo da informação ganha maior relevância a protecção da privacidade e o direito à protecção de dados pessoais, constitucionalmente reconhecido, mas sujeito a impulsos que a
visam menorizar, perante outros valores, nomeadamente aqueles que
estão associados à segurança dos indivíduos, das organizações e do
Estado.
No confronto entre direitos, a privacidade individual tem sido frequentemente preterida em favor de outros direitos, apesar da Constituição
estabelecer o «direito à protecção de dados pessoais como correspondendo à faculdade de acesso às informações em causa, incluindo a finalidade do tratamento de que são objecto, possibilitando a rectificação e
actualização das que não estejam correctas». A Lei Fundamental em Portugal proíbe a utilização das tecnologias da informação para tratamento
de dados sensíveis referentes a convicções políticas, fé religiosa ou vida
privada.
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A análise detalhada do direito à protecção de dados pessoais é
levada a cabo em Silveira [§2.11]: «A primeira questão que se pode pôr –
e tem efectivamente sido suscitada – acerca da estrutura do direito à protecção de dados pessoais é se ele constitui de facto apenas um direito,
ou se afinal se resolve em vários direitos ou faculdades».
A protecção de dados corporiza-se na faculdade dos seus titulares
poderem exercer a sua vontade na disponibilização da sua informação
pessoal. Esta abordagem corresponde à ideia de que cada pessoa é proprietária das informações sobre si mesma podendo «segundo o seu livre
alvedrio, decidir acerca do respectivo destino: se podem ou não ser recolhidas, registadas, comunicadas, eliminadas».
A faculdade de desencadear a garantia relativa à protecção de dados
pessoais nas suas diversas vertentes recai sobre a Comissão Nacional
de Protecção de Dados.
O papel desempenhado pelos meios de comunicação social no
mundo actual é outra área em profunda mutação, em virtude da evolução
vertiginosa da sociedade da informação. O assunto é abordado por Querido [§2.12] nomeadamente nos aspectos referentes à auto-edição.
A transformação é tão profunda que o autor constata que «a criatividade realmente NOVA, a que antes não existia porque não havia nem
computadores, nem redes, nem a necessária massa crítica que garante
estarmos perante uma mudança de paradigma e não um mero epifenómeno. Aqui, a rede é o universo, o princípio e o fim da criação, que não
existiria sem a rede e será incompreensível e inútil fora dela».
O papel desempenhado pela World Wide Web no estímulo e no
potenciar a apresentação de notícias, páginas, currículos, opiniões e tudo
o mais que se queira transmitir a outros, transforma a maneira de estar
no mundo e relega as funções da comunicação social para nichos em
que os critérios de isenção, responsabilidade e qualidade têm de imperar.
Os motores de pesquisa, como o Google ou o Yahoo, ajudam a controlar o gigantesco fluxo de informação criado pelos utilizadores individuais e colectivos da Internet: «A actividade criativa é hoje febril no meio
online. A nova corrente criativa, que só existe devido à rede e dentro da
rede, tem já obras admiráveis. Nós é que ainda não as valorizamos
enquanto expressão artística. (...) Todas estas colossais quantidades de
informação precisam de ser ordenadas e catalogadas de forma a serem
assimiláveis e todos os dias há novas formas de o fazer».
O papel desempenhado pelas novas fontes de conhecimento, de
natureza enciclopédica como a Wikipedia, ou simplesmente em áreas
especializadas pelo esforço de um ou vários interessados, é um contributo muito importante para a expansão e aceleração da produção de
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novo conhecimento: «Conceitos novos com que passámos a ter de lidar
todos os dias, ou resultantes de descobertas recentes, estão explicados
na Wikipedia na semana seguinte. A Wikipedia é o sonho de todos os
garimpeiros do saber. Desde logo porque se trata de uma enciclopédia
desprovida de interesses comerciais, como os puristas sempre desejaram
que as enciclopédias fossem».

2. O PERCURSO PORTUGUÊS
Avaliar o percurso da sociedade da informação em Portugal é também um dos objectivos deste livro. As transformações são tão rápidas que
se não as registarmos perder-se-ão no turbilhão do tempo.
Quando colectivamente se assimilam novos conceitos, novas formas
de estar e de fazer, é fácil esquecer de onde se veio e menosprezar a
própria evolução: Quem já se recorda da vida sem ferramentas de mobilidade, como aquelas que são oferecidas pelo telefone celular, pelos computadores pessoais de bolso, pelo wifi ou outras formas de acesso à
Internet independentes da existência de infra-estrutura física de ligação.
Todas estas funcionalidades são recentes e muitas entraram na
nossa vida de forma sub-reptícia instalando-se sem que o notássemos ou
com reduzido esforço da nossa parte para a sua concretização.
Em Coelho [§3.1] analisa-se a evolução da sociedade da informação
em Portugal desde o relatório do grupo de alto nível liderado pelo Comissário Europeu Martin Bangemann, que reflectiu em termos estratégicos
sob a dita sociedade da informação que se aproximava a passos largos,
quando nos encontrávamos em meados da década de noventa.
Afirma-se que «perspectivar o futuro é uma actividade normal da
natureza humana» e que em áreas como a da sociedade da informação
em mutação rápida isso é imperioso. A maré não espera por ninguém,
como é reconhecido no relatório de Bangemann, a propósito das transformações na vida económica e social resultantes da sociedade da informação e do conhecimento.
Em 1995, à parte pequenos nichos académicos ou grupos de elite, a
sociedade portuguesa estava virgem quanto à sociedade da informação.
Um século depois da invenção do telefone, a penetração de telecomunicações colocava-nos na cauda da Europa, com valores cerca de
metade dos países líderes do Norte da Europa. Poder-se-ia pensar que
para atingir o valor destes seria necessário outro século, dado que as
telecomunicações se baseavam em infra-estruturas físicas que requeriam
investimento elevado e amortização a muito longo prazo.
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A introdução das tecnologias móveis altera radicalmente este panorama, a ponto de em 2005, Portugal ser o oitavo país da OCDE com
maior taxa de penetração de telefones móveis, perto dos 100%, e ser o
segundo país do mundo com maior taxa de assinantes com cartões pré-pagos, tecnologia aliás iniciada em Portugal.
O êxito das comunicações móveis não foi completamente replicado
noutros domínios como a percentagem de famílias com computador ou
as taxas de penetração da Internet, por razões que se ligam à iliteracia e
ao baixo nível económico das populações.
Esse insucesso terá de se justificar, mesmo que parcialmente, pela
ausência de políticas activas para o combate às nossas debilidades, no
período em causa. Portugal é aliás o único país da OCDE em que a percentagem do sector das tecnologias da informação e comunicação no
PIB decresceu no período 1995-2004.
Trata-se de um resultado estranho cuja justificação só se poderá
encontrar na ausência de verdadeiro empenho dos poderes públicos, em
acções e não em palavras, para verdadeiramente acompanhar a evolução
em curso, situação tão mais abstrusa quanto é verdade que é durante a
presidência portuguesa que a União Europeia, estabelece com clareza a
estratégia comum de aposta na sociedade da informação e do conhecimento como forma de promover a sua competitividade e a consolidação
da Europa social: «A Cimeira de Lisboa que projectou o país para além
fronteiras, foi uma oportunidade perdida, em virtude de não ter sido
seguida pela concretização empenhada dos poderes políticos, nos caminhos apontados naquele documento».
A dimensão política da sociedade da informação é analisada em
Montargil [§3.2]. Os primeiros passos no sentido da oferta de informação
e serviços ao cidadão encontram-se no INFOCID, o Sistema Inter-Departamental de Informação ao Cidadão. Nos primeiros tempos, a informação
era disponibilizada através da tecnologia videotex, e dos bens conhecidos
quiosques Infocid, que foram rapidamente ultrapassados pela Internet.
Porém, o princípio da recolha sistemática e disponibilização da informação ao cidadão encontrava-se bem claro neste projecto e adequadamente resolvido, atendendo à tecnologia da época.
O contributo do Livro Verde para a sociedade da Informação em Portugal é analisado sendo posto em evidência por análise comparada o seu
reflexo inclusivamente a nível internacional: «Apesar de se encontrar
incluído numa segunda vaga de documentos para a sociedade da
informação, existem indícios de que o Livro Verde é tomado como uma
referência, sendo considerado por outros países na elaboração das suas
políticas».
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As questões relativas à democraticidade do acesso, observando comparativamente a evolução da Europa a quinze e posteriormente da
Europa a vinte e cinco países, com a evolução registada em Portugal,
colocam ênfase na ausência da recuperação do atraso, no que se refere
ao acesso à Internet, agravado por ligeira quebra em 2002, por razões
estatísticas ou outras e o acompanhar do crescimento da banda larga.
Quanto às razões deste comportamento mediano é mencionado que
«alguns dos factores que contribuem para esta situação serão de ordem
estrutural, não sendo passíveis de alteração através de políticas orientadas para o curto prazo. As elevadas taxas de analfabetismo e de iliteracia,
a par de uma ainda reduzida ordem cultural e económica para o crescimento da procura do acesso à Internet, antes de atingir o limite da cobertura total.
Um indicador em que, em Portugal, tem havido um movimento positivo no sentido da democratização, diminuindo as desigualdades na sua
distribuição interna, é o sexo. Em todas as restantes variáveis, do nível de
escolaridade à idade, passando pela condição perante o trabalho, em
todas elas tem havido um agravamento da desigualdade da sua distribuição, quando comparada com a Europa a quinze e a vinte cinco países,
ou com a OCDE.
Mais recentemente, a evolução dos indicadores de sofisticação e
cobertura dos serviços de governo electrónico apresenta indícios positivos nos últimos dois anos (2004-2006) em vários estudos internacionais
e no ranking das Nações Unidos. Isto poderá significar uma mudança de
atitude política em relação aos contributos da sociedade da informação
para a administração do Estado.
O desafio que hoje constitui estimular a procura de serviços baseados nas várias vertentes da sociedade da informação é tratado em Magalhães [§3.3].
O sucesso na oferta de infra-estruturas, meios de acesso e serviços
é analisado e exemplificado com vários projectos lançados nos últimos
anos no contexto da RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade, da
Rede de espaços e Internet, das redes WIFI nos campus universitários,
da ligação em banda larga das escolas públicas do ensino básico e
secundário, da biblioteca do conhecimento online B-ON e dos serviços
disponíveis no Portal do Cidadão.
Persiste porém um fosso entre a oferta e a procura denotando uma
fraca utilização pelos cidadãos de serviços online em Portugal. É verdade
que esta observação não coincide com as entregas pela Internet das
declarações fiscais, que tem apresentado crescimentos muito elevados
desde a sua disponibilização há alguns anos atrás.
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Os cidadãos recorrem a serviços online quando vêm nisso um
benefício em relação às alternativas vigentes. O fosso decorre sobretudo
da iliteracia que obriga a optar por soluções tradicionais quase sempre
menos cómodas.
O programa «Ligar Portugal» assume o pressuposto de que «o
conhecimento e a informação são valores culturais, sociais e económicos
fundamentais» e de que «o desenvolvimento tecnológico se torna um
poderoso instrumento de criação de riqueza, crescimento económico e
emprego, e é elemento crucial da competitividade do sector empresarial
nacional». Os esforços levados a cabo no contexto deste programa são
naturalmente muito bem-vindos mas são aparentemente insuficientes
para nos guindar aos níveis médios da Europa e da OCDE pelas razões
que já foram anteriormente apontadas.
Falta uma actuação mais profunda e provavelmente com maior duração que permita vencer «o desafio principal do desenvolvimento da
Sociedade da Informação em Portugal» que é precisamente «o estímulo
ao aumento da procura de utilização de TIC pela população». Reconhece-se contudo que este é um problema comum a muitos outros países, e que isso requer um esforço de «mobilização e coordenação da
acção de instituições implantadas no território, em especial com organizações não governamentais de solidariedade e de apoio ao desenvolvimento».
Um retrato da desigualdade na sociedade da informação em Portugal, através de um escrutínio das fontes estatísticas mais relevantes, nas
suas dimensões de desigualdade entre grupos e ao longo do tempo, permite caracterizar o risco da info-exclusão em Portugal. Este é o objecto
do estudo de Carneiro e Rodrigues [§3.4].
Os autores reconhecem que se começa a dispor em Portugal de «um
corpus fiável e metodologicamente escrutinado de estatísticas da sociedade da informação» e procuram escrutinar a partir dessa informação
quais as determinantes da equidade e da desigualdade e se há grupos
sociais «especialmente vulneráveis à info-exclusão».
As variáveis de posse de computador, de ligação à Internet e de ligação à Internet em banda larga, apresentam crescimento sustentado no
período 2002-2005, mas longe de ser explosivo, como noutras economias
e noutras alturas em Portugal, tem acontecido. Aparenta que nos aproximamos de um limiar que infelizmente é bem inferior ao que ocorre noutros países.
As variáveis de utilização que naturalmente são distintas das de
posse apontam para 40% de utilizadores de computadores, 32% de utili-
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zadores da Internet e apenas 4% de utilizadores de comércio electrónico
em 2005.
O valor muito baixo de utilização do comércio electrónico explica
algumas das observações anteriores. Deverá ser certamente resultante
da ausência de políticas públicas de promoção, especialmente no domínio das compras públicas electrónicas. O efeito de demonstração que
competiria ao sector público ficou omisso e os resultados estão à vista
nas comparações internacionais.
Dada a velocidade de desenvolvimento «verifica-se que, em 2005,
Portugal apresenta um atraso bem superior a três anos em relação à
média europeia independentemente de ser considerada a Europa a
quinze Estados-membros ou a vinte e cinco Estados-membros.(...) Assim,
na ausência de medidas enérgicas para inverter o actual retrato, Portugal
continuará, em 2010, claramente atrás da média europeia nos indicadores relacionados com as TIC».
As velocidades de ligação à Internet nos organismos da administração pública têm subido de forma regular e constante. Em 2005, 100% dos
organismos da administração pública estavam ligados à Internet e 73%
dispunham de ligações em banda larga (superior a 512 Kbps), conceito
que ele próprio está em evolução, sendo definido com cada vez maiores
larguras de banda.
A presença na Internet da administração regional e local tem igualmente apresentado crescimentos favoráveis. Ao nível dos municípios, em
2005, 100% têm ligação à Internet, 96% têm presença e 85% dispõem de
ligação de banda larga com a definição acima considerada (superior a
512 Kbps).
No sector empresarial, dada a predominância de muito pequenas
empresas a taxa de penetração da Internet não vai além de 37%. As desigualdades geográficas são também detectáveis com a região de Lisboa
apresentando os valores mais elevados de utilização de computador e de
Internet «mas cujos indicadores permanecem, mesmo assim, consideravelmente abaixo dos da média europeia».
A estratificação por parâmetros socio-demográficos permite identificar
três grupos, em que no grupo com níveis mais baixos de utilização,
situam-se as profissões agrícolas e os trabalhadores não qualificados, os
desempregados e os indivíduos com idades superiores a 45 anos, no
grupo intermédio situam-se os empregados, os indivíduos com idades
compreendidas entre os 25 e os 44 anos e os «quadros superiores da AP,
dirigentes e quadros superiores de empresas» e, finalmente, no grupo
superior encontram-se os jovens, os profissionais com níveis de ensino
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mais elevados, as profissões que requerem processamento de informação e os estudantes.
Nesta análise, «não deixa de ser preocupante constatar que os principais suportes da modernização da administração pública e do tecido
empresarial em matéria de capital humano se situem num nível intermédio de utilização».
As curvas de Lorenz de penetração cumulativa na utilização de computador e de Internet mostram que no período 2001-2005 houve um aproximar da diagonal principal, que representa a situação de equidade, «o
que indicia que, embora longe do ideal, a situação de desigualdade que
afecta os diferentes grupos etários perante os benefícios da Sociedade
da Informação não vem sofrendo agravamento».
No que se refere aos locais de acesso a casa e o local de trabalho
continuam a ser os locais privilegiados para efectuar esse acesso, constatando-se que «os locais alternativos de acesso às TIC criados pelo sector público ou privado, têm reduzida expressão nas preferências da
população portuguesa», o que não reduz a sua importância, como factor
de disseminação e de redução das desigualdades de acesso por razões
económicas.
A constatação relativa à utilização pelos quadros superiores da AP e
dirigentes e quadros superiores das empresas «configura uma prioridade
altíssima de actuação visando conquistar – e apetrechar – este escalão
superior dos sectores público e privado para o exercício de uma liderança
positiva na concretização das mudanças de atitudes, valores e comportamentos tão necessários à democratização das TIC e à generalização da
Sociedade da Informação em Portugal».
A avaliação da presença dos organismos da administração pública
central, regional e local portuguesa na Internet é objecto do trabalho de
Amaral [§3.5]. É notório que a visibilidade social e o empenho político que
as questões relativas à Internet têm atraído, dá particular acuidade à avaliação da qualidade da presença dos organismos públicos na Internet, já
que é na percepção dessa qualidade que se baseia o juízo dos cidadãos
e agentes económicos que por sua vez contribui para o sucesso ou insucesso das medidas levadas a cabo pelas entidades públicas.
Os estudos foram elaborados por equipas do Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho. Os critérios utilizados incidiram sobre a avaliação da qualidade em «Conteúdos, Actualização dos
Conteúdos, Acessibilidade, Navegabilidade, Facilidades para Cidadãos
com Necessidades Especiais e Serviços Online, subdivididos em 41
indicadores específicos».
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Da avaliação resultante constata-se que o número de organismos
cuja presença na Internet tem a categoria de excelente ou muito bom tem
vindo a crescer atingindo 7,2% em Abril de 2003. Contudo, persistem na
categoria de insuficiente 14,4% dos organismos, na mesma data. Ao nível
dos municípios, em 2005, ainda 42,9% têm presença na Internet com o
nível de maturidade mais baixo, apesar de se observar uma melhoria significativa no período 2001 a 2005. A presença das juntas de freguesia
estava confinada a apenas 6,6% em 2004.
Esta situação não se pode considerar animadora: «Apesar dos investimentos e esforços imensos que têm sido feitos, o nível de serviços e da
sua utilização é ainda incipiente quando comparado com as expectativas
utilizadas como referência para justificar esses investimentos e esforços».
Nem sempre os investimentos concretizados na presença dos organismos públicos na Internet foram acompanhados por melhoria do back-office, que pressupõe redefinição de processos e mudanças organizacionais, mais difíceis de conseguir do que encomendar o desenho de páginas na Internet.
O estudo levado a cabo sobre o volume de investimento nas cidades
e regiões digitais medido em euros por eleitor, versus o seu impacto no
nível de maturidade da presença na Internet entre a data de homologação do projecto e a sua avaliação em 2005, ilustra que o volume de investimento é inversamente proporcional ao impacto, o que deixa muitas dúvidas sobre a qualidade dos investimentos realizados.
Mais importante do que avaliações quantitativas, geralmente em
unidades do tipo «Gigas, Megas e Kapas» associadas aos investimentos
previstos, «seria medir a utilidade efectivamente retirada pelos cidadãos,
empresas e outros organismos» dos investimentos realizados.
Essa outra abordagem consiste numa mudança de paradigma em
que a ênfase é colocada na utilidade para os cidadãos e agentes económicos versus em indicadores quantitativos desligados dos benefícios
retirados pelos destinatários últimos dos investimentos realizados. Uma
nova família de indicadores é imprescindível «para uma boa condução do
processo de construção da sociedade da informação, sem desperdícios
nem falsas modernidades».
Em Monteiro [§3.6] é feita uma leitura dos últimos dez anos: o que
fizemos e o que não fizemos... mas podíamos ter feito.
O objectivo do contributo é «trazer para um domínio mais amplo, com
base na experiência de múltiplos casos, alguns dos projectos, características, capacidades, competências, e comportamentos que conduziram a sucessos e a insucessos no desenvolvimentos da Sociedade da
Informação em Portugal».
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Aparentemente os portugueses conciliam duas atitudes, uma de conformidade com o statu quo e outra de adesão a desafios com elevado
risco, mesmo não dispondo da preparação formal considerada indispensável noutras paragens e contextos.
As indústrias financeira e seguradora são bons exemplos de como
tirar proveito dos bens digitais para aumentar a eficiência dos procedimentos, redefinir produtos e levar a cabo a reengenharia de processos.
No sector das telecomunicações as mudanças implementadas «constituíram uma verdadeira revolução no contexto da sociedade da informação em Portugal», desde a gestão, planeamento e montagem, de equipamentos e redes de telecomunicações, passando pela gestão de vendas e
aquisições de clientes até à detecção de fraudes e gestão das suas consequências.
A aproximação do «problema do ano 2000» obrigou a comunidade
nacional a reforçar a atenção prestada aos sistemas em operação e a
analisar e transformar de forma sistemática os respectivos sistemas informáticos. Esse esforço contribuiu para acelerar a actividade das tecnologias da informação e comunicação em todos os sectores empresariais
aumentando o conhecimento e domínio da tecnologia das empresas
prestadoras de serviços.
Um outro contributo advém da publicação do Livro Verde para a
Sociedade da Informação em Portugal. O pacote de iniciativas expressas
naquele trabalho evidencia com maior profundidade o «caminho que se
estava a trilhar a essa data». O conjunto das medidas enumeradas mostra-nos «os múltiplos projectos que nos envolveram num passado recente
os serviços de informação que passámos a usar e já não dispensamos.
Ao mesmo tempo, lá encontramos temas que ainda estão na lista dos
projectos em execução ou por iniciar».
Outro marco relevante está associado à Expo’98 que decorreu em
Lisboa de Maio a Setembro desse ano. «A movimentação tecnológica e
informacional gerada na preparação deste evento e no decurso do
mesmo, contribuíram seriamente para uma maior difusão, em Portugal,
de inovações tecnológicas» nos contextos do entretenimento e da multimédia.
No período pós-2000 até 2006 demos um enorme salto digital, mais
visível no consumo de tecnologias digitais do que na oferta de novos
serviços e produtos geradores de riqueza. Constata-se porém um esforço
de aproximação dos restantes países da Europa, ao nível da interacção
com as instituições, seja a administração pública central regional ou local,
a banca, as prestadoras de cuidados de saúde ou os órgãos de comunicação social.
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Ao nível da utilização de produtos e serviços digitais observa-se o
desenvolvimento de novos conhecimentos e competências. Contudo, apesar da enorme diferença para 2000 «ainda temos um espaço de
desconhecimento e vazio sobre a Sociedade da Informação e do Conhecimento».
Os projectos em curso mostram que em 2006 temos outro marco de
maturidade, dado que os nossos problemas começam a ser equivalentes
e a colocar-nos em paridade com outros espaços geográficos.
A sociedade da Informação numa perspectiva do emprego e do trabalho é analisada em Moniz [§3.7], onde se procura verificar se as transformações previstas nesta área tiveram concretização em Portugal.
O peso da sociedade da informação na Europa é bem elucidado
quando se constata que «os consumidores e as empresas da Europa
gastaram, desde finais dos anos 90, mais em produtos e serviços da chamada ‘Sociedade da Informação’ do que em automóveis, aço e aviões
conjuntamente».
É verdade que na União Europeia 45% dos ganhos de produtividade
desde 2000 são atribuídos à sociedade da Informação. Porém, continua a
ser uma enorme preocupação política a melhoria da literacia digital e das
competências técnicas neste domínio como forma de maximizar o potencial para o emprego dos contínuos desenvolvimentos da sociedade da
informação. Alguns estudos indicam persistir uma carência de meio
milhão de profissionais das TIC na União Europeia, a par com níveis de
desemprego significativos noutras actividades.
A evolução das taxas de crescimento do PIB, do emprego e da
produtividade em Portugal no período 1999 a 2005 apresentou um comportamento nada famoso, de valores positivos convergindo para zero. A
explicação tem de ser encontrada na política de aperto orçamental que
conduziu a que o contributo deste sector para o emprego fosse sacrificado.
O Plano Nacional de Emprego reconhece contudo que «a criação de
novos empregos aumentando a qualidade e a produtividade do trabalho,
numa perspectiva de reforço da competitividade e da coesão social e territorial, impõem para Portugal um novo modelo de crescimento assente
numa profunda transformação a prazo da ‘carteira de actividades mais
expostas à concorrência internacional’ em direcção a actividades com
maior valor acrescentado e com maior dinâmica de crescimento do
comércio e investimento internacionais».
Aproveitar o potencial de crescimento da economia digital, baseada
na informação e no conhecimento, que inclui entre outras a indústria dos
conteúdos, do software, do audiovisual e do entretenimento, é um grande
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desafio que se coloca à economia portuguesa. A utilização apropriada
das tecnologias da informação e das comunicações «permite uma redução radical de trabalhos repetitivos e penosos, melhorando a qualidade
de vida».
Em Bilhim e Neves [§3.8] observa-se o desenvolvimento do governo
electrónico, com ênfase na administração pública local, nomeadamente
através do programa cidades e regiões digitais.
As potencialidades das tecnologias subjacentes à sociedade da informação e do conhecimento na administração pública são muito elevadas e
constituem simultaneamente um meio de mobilização para as transformações na sociedade que estas exigem.
O que se pretende é «aumentar a eficiência e a eficácia da gestão
(...) na administração pública, impulsionando a transparência do sector
público». As potencialidades da rede Internet e das tecnologias afins para
a transformação das operações na administração pública são amplamente reconhecidas e os seus resultados progressivamente visíveis em
numerosos sectores da administração, conduzindo a «boas práticas de
governação» como é reconhecido pela OCDE e em muitos outros estudos de organismos internacionais.
Porém «o âmago do governo electrónico não deve ser as tecnologias
de informação e comunicação (mas a sua utilização conjunta com
mudanças organizacionais e novas competências) como a aplicação das
TIC por si só, não garante a realização dos objectivos» que a tecnologia é
incapaz de concretizar se não for acompanhada pela redefinição dos processos. Estes por sua vez pressupõem «flexibilidade, autonomia e uma
exigência de formação e qualificação dos agentes do Estado».
As cidades e as regiões aceitaram o desafio que se coloca à sua própria governação, resultado da constante evolução tecnológica, de incorporar os meios e potencialidades do ciberespaço, no conjunto dos seus
instrumentos de gestão. Em Portugal, o primeiro apoio ocorre em Fevereiro de 1998 com o «Programa Cidades Digitais» que é prolongado através de um dos eixos do Programa Operacional para a Sociedade da
Informação (POSI) destinado ao financiamento de «Cidades e Regiões
Digitais».
Os resultados são visíveis em vários programas do Aveiro Digital ao
Gaia Global através de acções de natureza diversa que «pretendem
fomentar uma maior proximidade entre a Administração Pública Local; os
munícipes; os grandes utilizadores dos serviços autárquicos; as instituições de desenvolvimento regional; as associações culturais e desportivas; os estabelecimentos de ensino; a indústria; o comércio e serviços; os
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prestadores e utilizadores do serviço de saúde; os turistas e visitantes
(...) e todos os que possam ser consumidores de informação».
A continuidade destas iniciativas deveria ser assegurada para que os
seus benefícios ofereçam auto-sustentabilidade, num contexto
interdisciplinar do tecido político, económico, cultural e social das cidades
e regiões que, apesar de tudo, apresentam ainda uma estrutura débil
para absorver um volume tão significativo de transformações.
Em Veiga [§3.9] analisam-se as redes de investigação e de ensino
que constituem um pilar essencial no desenvolvimento da sociedade da
informação e do conhecimento.
A Rede Ciência Tecnologia e Sociedade tem desempenhado esse
papel desde a sua criação, na sequência da medida 3.1 do Livro Verde
para a sociedade da Informação em Portugal, que explicita a propósito da
Rede Ciência Tecnologia e Sociedade que «consolidar a rede da comunidade científica nacional é uma prioridade. Esta será reforçada e estendida a uma comunidade mais alargada, abrangendo todas as escolas, do
ensino pré-escolar ao superior, centros de documentação, bibliotecas e
arquivos, museus e outras entidades sem fins lucrativos com intervenção
nesta área».
O historial do desenvolvimento das redes de investigação e ensino
mostra de forma inequívoca o papel desempenhado pelas instituições
universitárias e de investigação na implantação da Internet que, aliás ela
própria, foi resultado de um projecto de investigação financiado pelo
Governo americano.
Em Portugal, esse desenvolvimento nas suas fases preliminares foi
acompanhado pelo INESC com a rede EUNET e na Faculdade de Ciências de Lisboa que criou o nó nacional da rede EARN (European Academic Research Network).
Essa função passa posteriormente para a FCCN – Fundação para a
Computação Científica Nacional que implanta a Rede da Comunidade
Científica Nacional (RCCN) que é, na sequência da proposta do Livro
Verde, alargada para a Rede de Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Todos os grandes projectos nos domínios universitário e de investigação, subjacentes a uma sociedade do conhecimento, como os campos
virtuais, a biblioteca do conhecimento online (B-On), a adopção do novo
protocolo IPv6, que alarga substantivamente o número de equipamentos
com endereços IP, que passa a incluir 128 bits para endereçamento, e o
CERT.PT que oferece uma plataforma de resposta a incidentes de segurança, têm vindo a ser enquadrados no âmbito da FCCN.
Através do programa europeu GÉANT, as velocidades disponíveis na
RCTS cresceram para níveis de ponta, nomeadamente nas suas ligações
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internacionais. É verdade que persistem dificuldades resultantes de «um
mercado de telecomunicações em que o efeito da liberalização, para larguras de banda muito elevadas, tem sido mais lento quando a comparamos com as dos países mais avançados tecnologicamente da Europa»,
mas com a decisão de aceder directamente a infra-estruturas de fibra
óptica a RCTS coloca-se num patamar próximo das redes mais avançadas a nível mundial.
O comércio electrónico é um dos vectores emblemáticos da sociedade da informação. O seu desenvolvimento vem atrás das vertentes da
acessibilidade e da literacia, requerendo igualmente segurança e confiança nos processos. Os desafios colocados são objecto de análise em
Cabrita e Pinto [§3.10].
Os vários indicadores internacionais da emergência do comércio
electrónico apresentam Portugal, em 2006, numa posição modesta, que
nos deixa a «convicção de que Portugal tem tido, este domínio, um
desenvolvimento inferior ao seu verdadeiro potencial».
As causas para este comportamento têm de se encontrar em vários
factores concomitantes que se reforçam mutuamente e que conduziram a
esta situação estranha face à evolução de outros indicadores de modernidade, como os associados à penetração dos móveis e outros serviços
afins.
A televisão digital terrestre que permitiria interacção nos serviços televisivos não avançou, as compras públicas electrónicas que teriam efeito
demonstrativo relevante e exigiriam adaptação do tecido empresarial
ainda não ultrapassaram a fase de protótipo e o comércio electrónico
através de telemóveis está «restrito à aquisição de conteúdos digitais
para os próprios aparelhos».
O comércio electrónico poderá ter um efeito dinamizador da economia envolvendo uma multiplicidade de empresas no desenvolvimento de
conteúdos, na gestão e oferta de plataformas para as vendas electrónicas, na instalação de sistemas para terceiros incluírem catálogos e conteúdos e muitas outras actividades. As barreiras da literacia e do acesso
ainda não foram ultrapassadas e persistem «algumas reticências na
utilização do comércio electrónico principalmente por parte dos utilizadores. Tais reservas prendem-se com alguma desconfiança sobre a segurança dos dados transmitidos através da Internet».
Estudos levados a cabo para identificação das motivações e inibições
associadas ao comércio electrónico em Portugal, evidenciam alguns
resultados que nos podem deixar perplexidade. Assim, «44 por cento dos
portugueses preferem o comércio tradicional e (...) queixam-se dos
processos complicados de venda. Na adesão ao comércio electrónico
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«42 por cento dos compradores referem como principal motivo a raridade
dos produtos em oferta (...) e 29 por cento citam a comodidade e a rapidez como as razões fundamentais da adesão».
O risco deste panorama é que «os compradores portugueses privilegiam os produtos mais raros o que os faz comprar nas lojas virtuais
estrangeiras», de onde decorre que «a grande maioria das compras electrónicas efectuadas pelos portugueses é de produtos estrangeiros a partir
de sítios no estrangeiro».
É verdade que o inverso também ocorre com as lojas virtuais portuguesas a venderem predominantemente para o estrangeiro.
Este contexto decorre do fenómeno de globalização de que o comércio electrónico é também um instrumento. A premência de intensificar a
implantação do comércio electrónico em Portugal decorre do desafio da
globalização, para o qual não se dispõe de meios de paragem e, portanto, tem de se aceitar como um dado do problema.
Ora, «um factor chave para a implantação do comércio electrónico
nas empresas é a existência de um enquadramento técnico adequado,
em termos de infra-estrutura e de tecnológicas ou normas de formatação
da informação». Sem ultrapassar essa barreira, também não é possível
fazer crescer a oferta e contribuir para gerar procura. Mais uma vez, o
papel das compras públicas é essencial.
As empresas portuguesas estão num patamar entre a informação e o
conhecimento e «não se terão apercebido da necessidade de aumentar a
sua actual confiança em processos electrónicos», incluindo todos aqueles
que se encontram no seu back-office.
Assim, «objectivamente terá que ser efectuado um esforço superior
àquele que decorreu nos últimos dez anos por forma a conseguir transmitir à totalidade do ecossistema a percepção das vantagens da utilização
dos meios electrónicos, do valor do acesso à informação e da atmosfera
de confiança, elementos imprescindíveis para a melhoria continuada da
utilização da Internet» e consequentemente do comércio electrónico.
Em Tavares [§3.11] a temática dos sistemas de informação na administração pública, neste caso no domínio das finanças públicas, é objecto
de reflexão. O sistema de informação das finanças públicas é um sistema
que integra o orçamento, o registo contabilístico da execução financeira e
a prestação de contas. Tem naturalmente um nível de complexidade elevado e está sujeito a um processo de modernização e transformação que
coloca diversos desafios aos organismos que têm essa responsabilidade.
À medida que as tecnologias da informação evoluem, o mesmo se
passa com as soluções adoptadas em cada momento. Assim, este sistema teve uma fase de centralização, uma fase de dispersão e uma fase
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de unificação. A primeira destas fases correspondeu ao período entre
1977 e final da década de oitenta e esteve associada à criação do Instituto de informática, no seio do Ministério das Finanças. A segunda fase
decorre do princípio da década de noventa e prolonga-se até ao presente
e está associada à formação de centros de informática nos organismos
do Ministério das Finanças, anteriormente clientes do Instituto de Informática.
Esta fase tem subjacente um paradoxo de eficiência que resulta de
quanto maior é a eficiência de cada um dos organismos, maiores são os
silos informacionais e menor a eficácia global do sistema de informação
por ausência de integração.
Um outro paradoxo, dito da produtividade, decorre da dispersão e
duplicação de meios e da redundância de funções que conduz à diminuição da produtividade em resultado de investimentos adicionais.
A terceira fase é caracterizada pelo grande desenvolvimento da Internet e consequentemente nas aplicações baseadas na web, assim como
de uma maior capacidade de armazenamento e de redução dos custos
de processamento de informação que torna de novo possível a unificação
dos sistemas e da gestão dos recursos informáticos. A interoperabilidade
ganha importância acrescida e permite uma visão da arquitectura dos sistemas de informação.
O desafio que se coloca consiste na reorganização da gestão dos
recursos informáticos «em organismos especializados que funcionem
numa lógica de serviços partilhados». Este desafio não é tecnológico mas
sim no domínio organizacional.
A biblioteca do conhecimento online já referida acima a propósito das
actividades da FCCN recebe atenção mais detalhada de Barrulas [§3.12].
As raízes da biblioteca do conhecimento online encontram-se em várias
medidas do Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal,
nomeadamente na medida 3.5 relativa ao desenvolvimento de bibliotecas
digitais. O salto porém foi grande, superior às expectativas de muitos, ao
conseguir negociar com editoras a disponibilização de dezenas de milhares de publicações periódicas em texto integral, cobrindo praticamente
todo o espectro do conhecimento, que podem ser acedidas dos campos
universitários e laboratórios de investigação, para consulta e obtenção de
cópia dos trabalhos científicos.
Os aumentos de produtividade no trabalho de investigação científica
são de tal modo relevantes para estudantes, professores, investigadores
e técnicos que fizeram que o portal B-on «num pequeno espaço de
tempo se transformasse numa ferramenta de trabalho indispensável».
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A terminologia no contexto da sociedade da informação é o tema do
trabalho de Fernandes, Antunes e Correia [§3.13]. A sociedade da
informação sendo desenvolvida através de contribuições provindas de
qualquer parte do globo tem muitos termos definidos em língua inglesa,
outras línguas ou por meio de acrónimos. A sua introdução na língua portuguesa requer um trabalho minucioso de definição de glossário
terminológico que a Associação para a Promoção da Sociedade da Informação (APDSI) tem levado a cabo através de um grupo de trabalho especializado.
Os estudos em terminologia desde há muito que recebem atenção de
vários investigadores. O que é de novo neste contexto é a explosão de
termos resultantes do desenvolvimento das tecnologias de informação e
comunicação e das suas implicações na sociedade que também trazem
novos termos para a sua representação sem ambiguidades.
Uma simples pesquisa na Internet, para ter sucesso, exige um conhecimento adequado dos conceitos utilizados. A utilidade de um glossário e
do conhecimento terminológico rigoroso encontra-se um pouco por todo o
lado, dos discursos políticos aos textos jurídicos, passando pelas pesquisas documentais. Deste modo, não é de estranhar que «a descrição sistemática dos diferentes vocabulários especializados é imprescindível à
veiculação de conhecimentos subjacentes ao próprio conceito de Sociedade da Informação» e que «o sucesso da Sociedade da Informação
depende também, e em larga medida, da existência de produtos terminológicos apropriados que permitam a qualquer utilizador dominar os
conceitos imprescindíveis ao seu usufruto».
O percurso tecnológico e de convergência entre as indústrias da
informática, das telecomunicações e dos média ao longo da década de
noventa é abordado por Fonseca [§3.14].
Tratando-se de uma área com uma evolução muito rápida é possível
identificar numerosas etapas relevantes que contribuíram para esse
desenvolvimento no mundo e em Portugal.
São numerosos os actores desse percurso, mas devemos ter sempre
presente que se trata de um movimento global da sociedade, fruto de
milhões de cidadãos e que no seu estado actual de evolução acontecerá
independentemente do contributo de cada um individualmente.
A sociedade da informação e do conhecimento já tem um longo historial em Portugal, mas não podemos deixar de ter em consideração «que
se anuncia ainda um urgente e longo caminho para uma sociedade inclusiva e qualificada, onde os nossos jovens ‘Mutantes’ encontrem alguma
resposta solidária às legítimas expectativas de futuro».
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Um testemunho pessoal do período compreendido entre o contacto
com o primeiro computador e o lançamento da primeira licenciatura em
Engenharia Informática em Portugal, que teve lugar no âmbito da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa é-nos
oferecido por Quirino [§3.15]. De permeio ficaram dezassete anos. Estava
ainda por chegar a enorme aceleração que a sociedade da informação
trouxe em períodos vindouros.
O conhecimento dos pormenores que estiveram na origem de marcos
importantes da nossa evolução colectiva tem uma importância pedagógica e contribui para a percepção do presente e da sua evolução futura:
«As transformações sociais não se processam num dia, elas são como
um mar formado de pequenas gotas que se vão juntando e acabam
transbordando».
O direito acompanha a evolução da sociedade, introduzindo rigor
naquilo que antes poderá ser apenas difuso. Saber como o direito da
sociedade da informação evoluiu nestes dez anos é questão que se
coloca a Rocha [§3.16].
Estando Portugal integrado na União Europeia e sendo as questões
da sociedade da informação de natureza global é natural que o direito
deste domínio nos chegue «em segunda mão» através da transposição
para a legislação nacional das directivas comunitárias.
A sociedade da informação cria muitas situações novas que requerem enquadramento jurídico. É verdade que «o Direito não tem problemas
com a Tecnologia», mas também é reconhecido que «o Direito precisa de
tempo para reflectir, para estabelecer os seus quadros, as suas fórmulas». Esse contraste entre a evolução vertiginosa da tecnologia e o tempo
de reflexão do Direito, faz com que pareça haver sempre um fosso entre
os problemas da sociedade da informação e o seu enquadramento jurídico. Este fosso é mais aparente que real, dado a celeridade que a nível
comunitário se tratam estas questões. Por vezes, resta a transposição
para demonstrar que o fosso afinal existe.
Dada a crescente especialização dos assuntos tecnológicos que tipificam a sociedade da informação e do conhecimento seria aconselhável
que os parceiros interessados nos vários temas que esta engloba, organizados em associações, cooperativas ou de forma ad-hoc, contribuíssem
com a sua informação para auxiliar o Estado, na sua função de legislador,
na produção jurídica, em matérias em que os órgãos legislativos são
pouco conhecedores.
A protecção dos direitos dos cidadãos na sociedade da informação é
um magno problema: «A Internet é algo de completamente diferente de
tudo aquilo que até hoje conhecemos, dificilmente enquadrável nos nos-
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sos conceitos comuns, é constituída por largas áreas sem controle estadual, dificilmente subsumíveis às regras e práticas jurídicas que conhecemos». As implicações vêm-se por todo o lado, nos tribunais e fora destes,
na comunicação social e com especial acuidade no mundo recente dos
blogs que tanto podem ser usados para aumentar a participação dos
cidadãos na sociedade, como para praticar difamações e atentados ao
bom-nome de cidadãos a coberto do anonimato.
A reflexão sobre o Direito e cidadania prossegue com Pereira [§3.17],
numa preocupação de enquadramento no Livro Verde para a Sociedade
da Informação em Portugal.
É reconhecido que os tribunais têm dificuldades em resolver conflitos
nos domínios da propriedade intelectual, do comércio electrónico e dos
serviços da sociedade da informação, dado o carácter predominantemente transnacional desses temas ou actividades.
A ausência de aprendizagem sistemática com os conflitos gerados no
contexto da sociedade da informação é ainda «uma grande falha do
momento actual de garantia efectiva do Direito e dos Direitos da Cidadania relacionados com a Sociedade da Informação».
A perspectiva do audiovisual e dos ‘média’ chega-nos através da análise de Cádima [§3.18]. Esta área que está no centro da sociedade da
informação e do conhecimento, por ter sido a última a convergir de forma
inequívoca com as comunicações e as tecnologias de informação, é por
vezes ainda tratada de forma marginal, por muitos dos actores das outras
duas áreas objecto de convergência. Com efeito, mesmo no referido
domínio, «a ‘cultura’ digital era vista essencialmente na sua lógica instrumental e não tanto na sua dimensão de informação ou de conhecimento».
Os episódios que preenchem o percurso dos ‘média’ nos últimos dez
anos são muito variados e ricos de ensinamentos, alguns infelizmente
pela negativa, como o fracasso do lançamento da televisão digital terrestre que teria certamente contribuído para o crescimento de componentes
fundamentais da sociedade da informação.
O cruzamento do audiovisual e dos ‘média’ com as questões de ética
é imperativo. As cumplicidades que se podem gerar entre os ‘média’ e
outros interesses económicos, políticos, pessoais ou de gestão de imagem, ou mesmo de índole publicitária, são sempre um risco para a sua
isenção ou para os direitos de cidadania «a não assunção da dimensão
da cidadania como princípio inalienável, ou seja, a submissão estratégica
(...) às lógicas mais perversas do mercado, é agora mais crítico para o
futuro da sociedade e do Homem».
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O papel dos jornalistas na sociedade da informação é questionado
por Trigo [§3.19]. As oportunidades e desafios da sociedade da informação para a profissão de jornalista constituem um dilema sobre o qual muitos jornalistas se interrogam, quanto ao seu futuro, em face do desenvolvimento do ciberespaço e da ‘blogesfera’.
Distinguir entre informação, comunicação e jornalismo é um primeiro
passo dessa reflexão. Se é verdade que a informação está ligada à
mensagem, comunicar tem a ver com a sua recepção pelo destinatário
da mensagem. O jornalismo lida com os factos da vida real e a informação é uma das ferramentas da profissão: «O Jornalista observa, tenta
compreender e relata».
A blogesfera e o ciberespaço trazem concorrência acrescida por não
profissionais e contribuem para alterar os hábitos sociais de leitura e de
recolha de informação, que reduzem a margem de manobra das empresas de comunicação social. Os jornalistas receiam a proletarização do
jornalismo.
Aos receios da profissão tem de se responder com a constatação de
que «a grande mudança, afinal, induzida pelas tecnologias digitais e pela
sociedade da informação na prática do Jornalismo é, então, a obrigatoriedade de os Jornalistas abandonarem a rotina mental que se instalou e
assumam um novo posicionamento na sociedade (...) O Jornalista deve
acrescentar valor à notícia que disponibiliza, deve fornecer análise e
enquadramento. O Jornalista não deve apenas relatar os acontecimentos,
deve explicar o seu significado».

3. PERSPECTIVAS DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
Reflectir sobre o futuro da sociedade da informação é uma necessidade inequívoca, dado o constante acelerar das transformações dela
resultantes. Com dizia Camões há meio milénio «todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades». Se isto era verdade na época dos navegadores portugueses, estará certamente reforçado no período revolucionário que transforma a sociedade industrial na
sociedade da informação e do conhecimento.
Olhar para dois sonetos de Camões e interpretar as linhas de rumo
da sociedade da informação, é um desafio que Correia [§4.1] assumiu.
A aceleração do tempo, resultante da velocidade numa escala distinta
da humana dos computadores e outros equipamentos informáticos, conduz à necessidade de resolução de problemas em múltiplos cenários
simultâneos, ou seja, em multi-tarefa, situação para a qual os seres
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humanos não estão especialmente habilitados, de onde resulta o stress
com consequências dos foros psíquico e neurológico a curto e médio
prazo.
A precariedade do emprego que a globalização e a evolução tecnológica estão a impulsionar, se por um lado coloca o trabalhador sob pressão adicional, por outro à medida que as regras do jogo são assimiladas,
reduz a fidelidade à entidade empregadora e «os melhores ‘colaboradores’, cientes do seu valor, aprendem a declinar por inteiro as novas regras
da precariedade pelo que entram e saem das empresas a um ritmo
nunca antes visto, provocando instabilidade crónica nos recursos humanos».
O capital intelectual é sugado pelos pólos internacionais de maior
crescimento, depauperando tudo o que não está na sua órbita directa,
com consequências nefastas no aumento das desigualdades entre
regiões e países.
A sociedade da informação pondo tudo em causa contribui para retirar solidez a conceitos e valores, relativizando-os e contribuindo para o
seu esboroar progressivo, implicando alterações nas células fundamentais da sociedade, nomeadamente na familiar.
Os laços à terra que nos viu nascer vão sendo também esbatidos em
resultado do aumento da mobilidade e na presença global que as redes
informáticas propiciam, criando a sensação de cidadão do mundo. Aparentemente está a ressurgir uma sociedade de nómadas, num vaivém
constante entre diferentes localizações associadas a filiais das empresas,
digressões de natureza diversa e a participação em workshops, encontros científicos e profissionais, seminários, conferências e congressos de
toda a ordem e sobre os mais variados assuntos e temas.
Alguns autores apresentam uma dicotomia entre os jovens com
menos de 25 anos na passagem do milénio que são nativos digitais e que
dominam os meandros da linguagem digital e os emigrantes digitais,
adultos com idade superior a trinta anos que têm poucos conhecimentos
da nova linguagem e lutam desesperadamente para acompanhar o pelotão da frente onde se encontram os nativos digitais: «A aculturação –
tanto real como virtual – impõe a assimilação dos novos procedimentos
para os quais a mundividência e a mundivivência individuais raramente
estão preparadas. À primeira vista os processos de assimilação parecem
ser tanto mais difíceis quanto mais avançada for a idade do emigrante
digital, uma vez que o esforço é maior ao nível de processos e modelos
mentais. Quem durante toda uma vida se habituou à regularidade comportamental padronizada, tem dificuldade em aceitar e assimilar os tempos e os processos da mudança que Luís de Camões referencia».
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A ética e a sociedade da informação e conhecimento é o tema abordado em Moreira [§4.2]. As questões do incentivo ao bem e à melhoria
civilizacional também se enquadram nos desenvolvimentos por que a
sociedade está a passar. Não é que a tecnologia por si mesma tenha
opções entre o bem e o mal. Porém, a forma como é utilizada pode ter
implicações de natureza ética e potenciar, em virtude das capacidades de
processamento acrescidas, uma amplificação das suas consequências,
num ou noutro sentido.
Não se pode negar que «num mundo em que a informação cresce
200 mil vezes mais depressa do que a população corre-se o risco de
saturação da informação, de a acumulação de lixo informático esconder
as questões essenciais». Aquilo que é relevante na economia empresarial
e também em quase todos os outros domínios, não é a quantidade de
informação, mas a capacidade de discernir a informação relevante.
O mercado é constituído por pessoas que fazem as suas escolhas
num ambiente contratual em liberdade. A superioridade no funcionamento
do mercado advirá da sua excelência ética ou moral.
Se é verdade que as novas tecnologias tornam possível a pirataria
informática, a pornografia e novas formas de terrorismo, tem de se reconhecer que em simultâneo dispõe dos ingredientes para fazer o bem.
Indirectamente, o atenuar das imperfeições do mercado é um aspecto
que pode passar despercebido, mas contribui para o aperfeiçoamento da
sociedade. A World Wide Web «desperta as nossas consciências para a
importância da transparência dos mercados e também da vida política».
A coesão e a competitividade são os temas tratados em Zorrinho
[§4.3]. Os esforços para subir na cadeia de valor, no actual contexto de
globalização, envolvem necessariamente uma aposta no conhecimento.
Por outro lado, imperativos de ordem ética impõem que o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento seja feito com
inclusão, combatendo todas as formas de descriminação e as assimetrias
sociais e geográficas.
A cadeia de valor, dos dados ao conhecimento, está hoje bem
caracterizada. Transformar o conhecimento em competência e utilizar
esta como mola de inovação e desenvolvimento é um grande desafio
para todas as sociedades modernas que privilegiam o conhecimento.
A revolução da complexidade e do entendimento nas redes tecnológicas é uma vertente da adequação à nova sociedade: «Na sociedade em
que vivemos, nenhum Homem é verdadeiramente livre, se pelo significado, não for capaz de se libertar da manipulação, desenvolvendo a capacidade de descodificar e seleccionar a informação relevante a que acede
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(...) cidadãos manipulados pela ignorância ou pelo egoísmo corporativo
são cidadãos diminuídos no seu contributo para o bem comum».
Nos últimos anos vimos os poderes públicos dar importância crescente, no contexto europeu e nacional, a programas e planos que têm a
sociedade da informação e do conhecimento no seu cerne. Enquadra-se
neste movimento a Estratégia de Lisboa desenvolvida pela cimeira de
Chefes de Estado e de Governo durante a presidência portuguesa da
União Europeia. A Agenda de Lisboa e o Plano Tecnológico são duas concretizações à escala europeia e nacional, respectivamente. Nada disto é
novo no âmbito da sociedade da informação e do conhecimento, mormente nas políticas públicas e nas dinâmicas da sociedade civil: «o que
há de novo agora é a opção de fazer dela um motor de desenvolvimento
prioritário, catalisador das políticas públicas e definidor dum novo posicionamento competitivo de Portugal no mundo, salvaguardando a coesão e
a equidade».
O tempo é talvez a variável que a sociedade da informação mais
influenciou, perspectivando-se a continuação da sua aceleração para
limiares que apenas a resistência humana irá determinar. A análise do
tempo na sociedade em rede é objecto do trabalho de Cardoso, Gomes e
Cardoso [§4.4].
Para além da aceleração e talvez por causa dela, passaram-se a confundir tempos de trabalho com tempos de lazer, tempos de estudo com
tempos de diversão, adoptaram-se as tecnologias multimédia e assumiu-se a multi-tarefa como uma situação normal.
Na verdade, o tempo fisicamente não acelerou, apenas a nossa percepção mudou em resultado da forma como lidamos com ele. A rapidez
de resposta dos processadores e a velocidade de transmissão de voz,
dados, imagens estáticas ou de vídeo, nas redes de telecomunicações
obriga o Homem a, ele próprio, acelerar as suas respostas, alterando a
forma como lida com as rotinas familiares e profissionais.
Privilegia-se o contacto em tempo real, seja pelas tecnologias móveis
ou pelo correio electrónico. Aguarda-se que a resposta seja imediata. Em
resultado disso gera-se promiscuidade na utilização do tempo. Tanto se
trabalha em casa fora dos horários de trabalho, como se tratam de questões pessoais no período de trabalho, vêem-se as mensagens de correio
electrónico em férias, respondendo às mais urgentes e reservam-se os
bilhetes para o teatro no horário profissional.
O estudo sociológico da utilização do tempo com os ‘média’, com o
trabalho, com a Internet, em função do género, da idade e de outras
variáveis sociológicas é da maior relevância para o conhecimento da
sociedade actual e daquela que se está a construir.
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Esses estudos permitem concluir que «quem utiliza a Internet retira
tempo a outros ‘média’, não o retira a quem o rodeia, nem ao seu sono».
O fazer mais resulta da aceleração na obtenção dos resultados e do
desenvolvimento de «competências associadas ao multitasking».
Nas sociedades modernas a «opção de compressão natural e de
multitasking não é necessariamente negativa, é, pelo contrário, uma
opção pela autonomia, pela diversidade, pela multiplicidade de fontes,
pelo confronto e espírito crítico permanente».
Se o tempo se acelera, a administração pública não pode ficar arredada dessa evolução, porque a médio prazo os cidadãos e os agentes
económicos não o iriam permitir. A análise de uma administração pública
em rede é levada a cabo por Marques [§4.5].
A complexidade exige colaboração. A grande maioria dos produtos
com maior nível de elaboração é o resultado de redes de produtores, por
vezes sob a coordenação de um deles. Assim, porque há-de ser diferente
na administração pública? Não há nenhuma razão objectiva dado que a
realidade sobre que versa grande parte dos actos públicos é igualmente
complexa e dependente de múltiplos organismos.
Numa rede existe salvaguarda de independência ao mesmo tempo
que há interdependência na realização de objectivos comuns. A rede
pressupõe, é claro, a existência de uma linguagem partilhada, suficientemente normalizada para evitar erros de comunicação.
As tecnologias da informação e comunicação vieram tornar viável a
partilha de tarefas, ultrapassando as barreiras de espaço e tempo que
constituíam um travão a muitas iniciativas de interoperabilidade
Porém, não é o «notável progresso das TIC que, por si só, faz a administração trabalhar em rede». Basta observar os equipamentos espalhados por muitos organismos públicos sem que o trabalho em rede se verifique: «O problema é, portanto, principalmente um problema de cultura e
de organização. E uma questão política também».
A pressão sobre a administração pública para agilizar os seus processos, efectuando o seu redesenho ou reengenharia, se necessário, é uma
constante dos tempos correntes, à semelhança do que ocorre no sector
empresarial. A administração pública não poderia ficar de fora do fluxo
das transformações que a sociedade da informação e do conhecimento
nos faculta.
Avaliar a administração pública, hoje, é «saber se ela é mais ou
menos colaborativa, se está mais próxima ou mais distante de um modelo
em rede, como utiliza as TIC para modernizar a sua organização, qual o
valor acrescentado que dela retiram o cidadão e as empresas».
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O contributo da quantidade e da qualidade da informação no bem-estar é tratado em Tavares [§4.6]. Avaliar o impacto das TIC, incluindo a
Internet, no crescimento económico, não será tarefa fácil, mas poder-se-á
inferir que dependerá da forma como aquelas variáveis irão interagir com
os factores determinantes do crescimento económico. Assim, será relevante a forma de promover o comércio, contribuir para a melhoria do sistema de educação, facilitar a transparência das instituições e evitar a criação de desigualdades expressas no fosso digital entre cidadãos.
Não é clara a relação entre crescimento económico e alguns
indicadores da sociedade da informação. Por exemplo, utilizando dados
do Banco Mundial para 2004, não se consegue constatar a existência de
uma correlação nítida entre o crescimento económico e as despesas em
TIC, os utilizadores da Internet por 1000 habitantes ou a penetração dos
computadores pessoais na sociedade.
Quando se procura analisar as relações entre as várias determinantes do progresso, os resultados são também pouco claros devido a efeitos opostos que provavelmente se neutralizarão parcialmente.
O contributo na relação sociedade da informação versus crescimento
económico do factor produto será negativo, do factor educação positivo,
do factor de comércio neutro e quanto à qualidade das instituições será
neutro ou pouco robusto. Não fica pois claro em que medida a sociedade
da informação estimula o crescimento económico.
Para além de outros benefícios já amplamente referidos neste texto,
nomeadamente da promoção da cultura, da formação e da participação
cívica, «é o crescimento económico que gerou o entusiasmo e conduz as
expectativas por trás da chamada revolução da informação». Contudo, «é
bem provável que concluamos que sociedade e informação actuam complementarmente e o contexto político e económico é determinante para
cumprir as numerosas promessas da sociedade da informação».
Em Cunha [§4.7] é apresentado o diário de uma viagem imaginária
pelo tempo «de alguém que viveu as TIC’s e a Sociedade da Informação
na primeira parte do século XXI».
Essa viagem traz-nos a necessidade da mudança de paradigma, as
questões relativas à reengenharia de processos, ao ensino desmaterializado, às comunidades virtuais e os conceitos base que são os dados, a
informação e o conhecimento.
Este percurso pelo imaginário daquilo que o futuro nos pode oferecer,
no bem e no mal, mostra que os cidadãos têm de fazer as escolhas, tal
como o autor quando diz «eu quero pertencer a um género de portugueses que acredita que é da vontade dos vivos que o éter se compõe».
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Algumas reflexões sobre o efeito de fragmentação do indivíduo e da
sociedade, sobre a recriação de realidades e sobre os riscos de invasão
da privacidade, tudo isto a propósito da sociedade da informação, são
oferecidas sob a forma de notas digitais por Gomes [§4.8].
No respeitante à fragmentação societal e individual, coloca-se ênfase
na velocidade de mutação e nas implicações que isso tem no cavar do
fosso digital, no esforço individual para acompanhar uma corrida que não
tem fim, no esbatimento das carreiras profissionais e no desaparecimento
do emprego para a vida: «Alguns ou muitos sentir-se-ão ‘perdidos’, outros
conseguirão evoluir embora descontinuadamente, outros ficarão pelo
caminho».
A recriação das realidades resultante da «imbricação máquina dispositivo electrónico com o corpo (e, portanto, com a mente) tenderá a ser
mais intensa». Isto altera os paradigmas de compreensão e regulação
nos vários patamares da vida social, independentemente da formatação
do indivíduo para os paradigmas do passado.
A privacidade e a segurança são temas que a explosão tecnológica
traz para a ribalta. Tudo o que imaginarmos na violação da privacidade
individual e da segurança da informação é hoje tecnologicamente possível. O roubo de identidade, o cruzamento integral de dados de uma
nação, a activação de ‘chips’ à distância para actividades de espionagem
ou de terrorismo, e muito mais, só dependente da imaginação humana, é
hoje possível efectuar numa base tecnológica. É portanto necessário
reforçar os controlos democráticos de protecção dos dados individuais,
tirando também partido do poder da tecnologia ao serviço da segurança:
«As TIC e a SI associada a estas tecnologias apresentam riscos e
oportunidades».
A temática da inclusão e da cidadania é abordada em Ramos [§4.9].
São levantadas questões como o papel da cultura na «criação de formações sociais mais inclusivas e mais justas», o contributo das tecnologias
de informação e comunicação para esse fim e a identificação de boas
práticas.
É reconhecido que as tecnologias de informação e comunicação
trouxeram novas formas de exclusão «alargando e aprofundando as clivagens existente entre os que têm e os que não têm». Para compreender o
mundo em mudança é necessário «libertarmo-nos dos instrumentos conceptuais de análise do mundo real herdados do cartesianismo», que tal
como todas as mudanças de paradigma não são fáceis de alcançar.
As formas de combate à exclusão têm de ser sistémicas, pois a sua
resolução segundo a hierarquia tradicional das necessidades conduz a
«um beco sem saída».
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O pensamento liberto das teias do preconceito e do politicamente
correcto, de acordo com os cânones tradicionais, é um meio a adoptar
para «combater a ideia de que o social e economicamente ‘útil’ é determinado pela proximidade relativamente à média, ao cânone, sendo as margens condenadas à inutilidade e à dependência perpétua (...) as margens, satisfeitas determinadas ‘condições de temperatura e humidade’,
contêm elementos essenciais de inovação e progresso nas sociedades
contemporâneas, sendo o diálogo intercultural e o combate à exclusão e,
instrumentalmente, as novas tecnologias de informação e comunicação,
seus viáticos».
Do que foi referido neste texto poder-se-á concluir que as perspectivas da sociedade da informação são extensas, multifacetadas, de matriz
intercultural, economicamente geradoras de perplexidades e poderosas
para o bem e para o mal.
José Dias Coelho
Abril, 2007
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