Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI
30 de Janeiro de 2008
Hotel Le Meridien, Sala Coimbra A

Grupo de Alto Nível da APDSI analisa Dois Anos do XVII
Governo no Desenvolvimento da Sociedade da Informação em
Portugal
Lisboa, 18 de Janeiro de 2008 – O Grupo de Alto Nível (GAN) da Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) promove no
próximo dia 30 de Janeiro, pelas 11:30 horas, no Hotel Le Meridien em Lisboa, a
apresentação da sua quinta tomada de posição com o tema “Dois Anos do XVII
Governo no Desenvolvimento da Sociedade da Informação em Portugal”.
Decorridos dois anos de políticas do XVII Governo nas áreas que influenciam a
afirmação de Portugal na sociedade da informação, clarificam-se os contornos da opção
que o Governo assumiu para construir essa afirmação.
No essencial, discerne-se uma intervenção dirigida da periferia da máquina pública para
o seu interior, assente num largo conjunto de medidas que, não sendo necessariamente
interligadas, são susceptíveis de criar no curto prazo impactos favoráveis perante a
opinião pública nacional e as estatísticas internacionais.
Num país culturalmente indiferente às potencialidades e desafios da sociedade da
informação, gerido por uma administração pública ultrapassada, cronicamente
paralisada por resistências internas à mudança, esta parece ter sido uma opção
inteligente para sensibilizar a população e começar a vencer as resistências da máquina
pública.
Reunido este capital de sucesso, cabe agora encetar um percurso mais estratégico e
estruturante. Por um lado, cabe abrir a intervenção muito para além da administração
pública, fundando-a sobre uma visão clara do desenvolvimento que se pretende para o
país. À luz dessa visão, cabe estimular a economia, renovar a educação e conquistar
todos os actores da vida nacional para que assumam de forma empenhada a
responsabilidade que lhes cabe na transformação do país.
Por outro lado, no que toca à administração pública, cabe organizá-la quase a partir do
zero, agora do núcleo para a periferia, erradicando o primitivismo da sua fragmentação
e múltipla clausura e reconstruindo-a para formas de organização do século XXI,
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assentes na integração orgânica da informação, dos processos e dos serviços e na
garantia sistemática de cooperação entre eles, bem como de interoperabilidade,
auditoria, controlo e transparência.

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
Fax: +351 212 949 607
E-mail: secretariado@apdsi.pt
URL: http://www.apdsi.pt
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