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Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI 
 

Criação de uma “Carta dos Direitos do Cidadão na Sociedade da 
Informação” é a proposta do Grupo de Alto Nível da APDSI 

 
Lisboa, 27 de Março de 2007 – O Grupo de Alto Nível (GAN) da Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) apresentou hoje a 
sua quarta tomada de posição com o tema “Contributo para a uma Carta dos Direitos do 
Cidadão na Sociedade da Informação”. 
 
O GAN, consciente dos mecanismos e das características da sociedade da informação e 
da importância da protecção dos direitos dos cidadãos no seu seio, decidiu produzir uma 
contribuição pública para a elaboração de uma “Carta dos Direitos do Cidadão na 
Sociedade da Informação”. 
 
Este contributo, para além da extensão óbvia dos princípios éticos e morais que se 
aplicam ao mundo físico das relações entre pessoas e entre estas e o seu meio ambiente, 
foca com maior intensidade a atenção nos novos atributos que a informação adquiriu 
com a emergência da sociedade da informação. Na realidade a ubiquidade temporal e 
espacial da informação, associada ao seu custo marginal e ainda às gigantescas 
capacidades de processamento e armazenamento, obriga a que se definam novos direitos 
do cidadão a toda a informação que lhe diz respeito. 
 
Na sua tomada de posição, o GAN define os seguintes direitos: 
 

De carácter geral  
 I. Direito à Liberdade, à Segurança e à Privacidade 
 II. Direito à Inclusão 
Respeitantes à informação  
 III. Direito à Titularidade da Informação 
 IV. Direito à Invocação da Informação 
 V. Direito à Validação e Correcção da Informação 
 VI. Direito à Protecção de Dados e Informação Pessoais 
Políticos  
 VII. Direito à Informação para o Exercício da Cidadania 
 VIII. Direito de Utilização dos Meios de Acesso à Informação 
 IX. Direito de Participação 
Sociais  
 X. Direito à Educação 
 XI. Direito à Saúde 
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 XII. Direito à Justiça 
Económicos  
 XIII. Direito à utilização de meios electrónicos para acesso à informação 
 XIV. Direito a informação rigorosa e transparente 
 XV. Direito à protecção da publicidade directa abusiva não solicitada 
 XVI. Direito à formação e à obtenção de qualificações 
 XVII. Direito à segurança das transacções económicas 

 
Em consonância com a sua perspectiva quanto à importância pública que o assunto 
merece, o GAN julgou também oportuno emitir algumas recomendações: 
 

i. Que a Assembleia da República promova estudos e discussões sobre o assunto, 
tanto genéricos como especializados, cobrindo aspectos constitucionais e 
jurídicos, visando estabelecer o contexto legislativo adequado, em extensão e 
em tempo. 

ii. Que a Administração Pública promova e implemente “melhores práticas”, 
constituindo-se ela própria como base para a experimentação de normativos e 
soluções jurídicas e tecnológicas nestes domínios. 

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

 
O Grupo de Alto Nível da APDSI 
O Grupo de Alto Nível (GAN) tem a missão de facultar à Direcção da Associação para 
a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, de forma sistemática e 
continuada, uma avaliação qualitativa e quantitativa da acção dos Órgãos de Soberania e 
de outras iniciativas relevantes na área da Sociedade da Informação e do Conhecimento. 
 
O GAN contará como principais padrões de referência: programas eleitorais, as Grandes 
Opções do Plano e o programa do Governo, estudos e estatísticas nacionais da 
Comissão Europeia, da OCDE, da UNESCO, e outros documentos que se julguem 
pertinentes. 
O GAN é composto por um número ímpar de membros seleccionados individualmente 
pela Direcção da Associação, e que aceitem colaborar com a APDSI, colocando o seu 
conhecimento, a sua experiência e esforço individual ao serviço da comunidade 
nacional. 
 
O grupo é actualmente composto por: Afonso Cascão; Alberto Sant’Ana Godinho; 
Alberto Serrano; António Brandão Moniz; António Dias de Figueiredo; António João 
Simões Monteiro; Joaquim Alves Lavado; José Dias Coelho; José Manuel Gomes 
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Almeida; José Tribolet; Luís Amaral; Paulo Querido; Pedro Souto; Rui Magalhães 
Baião; Vicente Gaspar Pires. 
 
A experiência e as responsabilidades profissionais dos membros constituem o principal 
valor do GAN - procurando-se que estejam representados vários sectores da economia e 
da sociedade portuguesas. 
 
O GAN produz periodicamente um documento de posição sobre um tema de interesse 
nacional, procurando-se sempre que o mesmo seja pertinente, actual e relevante 
relativamente à Sociedade da Informação. 
 
A acção do GAN constituirá uma colaboração competente e interessada, ajudando a 
melhorar e/ou ajustar acções que se estejam a desenvolver ou a planear e que tenham 
impacto na Sociedade da Informação. Essa acção é levada a cabo numa manifestação 
clara de cidadania e aderindo naturalmente aos objectivos da APDSI. 
 
 
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.  
 
 
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 
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Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 


