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Lisboa, 5 de Janeiro de 2006 – A APDSI, no âmbito da sua acção, constituiu em 
Outubro passado um grupo de trabalho de alto nível (GAN), o qual recebeu a missão de 
produzir periodicamente uma avaliação sobre acções promovidas pelo Governo  
relativamente a temas da Sociedade da informação. 
 
O tema escolhido para a primeira tomada de posição pública do GAN foi o Plano 
Tecnológico. 
 
Da actividade do Grupo, resultou um documento – que foi apresentado hoje em 
Conferência de Imprensa – o qual avalia alguns aspectos relativos ao Plano 
Tecnológico, principalmente os que se relacionam directa ou indirectamente com a 
Sociedade da Informação em Portugal. 
 
Conclui-se que, segundo a sua versão actual pública: (i) o Plano nem é estratégico nem 
é operacional; (ii) será difícil a medição e auditoria relativamente à implementação da 
maior parte das medidas nele inscritas; (iii) tem havido ausência de liderança única e 
carismática, assim como de impacto adequado e necessário na sociedade nacional; (iv) o 
Plano evidencia uma perspectiva deficiente da Sociedade da Informação; (v) é 
insuficiente a articulação com a modernização administrativa do sector público. 
 
Com base na avaliação feita, e com a perspectiva de que o Plano venha a responder com 
efectividade às questões comentadas, integrando adequadamente a Sociedade de 
Informação como eixo de desenvolvimento, o Grupo emite também um conjunto de 6 
recomendações. 
 
 
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 e 
Educação Electrónicas. Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as 
tendências de evolução e também as interacções entre as tecnologias e outras dimensões 
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sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão e eficaz 
implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa.  
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI 
Campus da Caparica, Monte de Caparica 
2829-516 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 


