Comunicado de imprensa

APDSI entrega Prémio Editorial - Sociedade de Informação 2003
A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação
(APDSI) entregou ontem o Prémio Editorial APDSI Sociedade de Informação, uma
iniciativa que contou com patrocínio da Oracle Portugal e Sun Microsystems, e se
destina a distinguir o melhor artigo, sobre a Sociedade da Informação, da autoria de
Jornalista profissional, publicado em Portugal.
Após a análise de mais de 50 trabalhos, o Prémio Editorial foi atribuído a Dina
Margado, jornalista do Jornal de Notícias, com o trabalho «Tirar partido da Net depois
da Reforma». O Prémio tem um valor pecuniário de cinco mil euros e foi entregue pelo
director da Oracle Portugal, João Matias. Foi também atribuída uma Menção Honrosa
aos jornalistas Isabel Travessa e Raúl Mendes, da revista Comunicações, pelo artigo
«Revolução em todas as frentes». A Menção Honrosa foi entregue por Jorge Salamanca,
director da Sun, e tem o valor de mil e quinhentos euros.
De acordo com o presidente do júri, Francisco Tomé, estes foram os dois trabalhos que
melhor se enquadraram nos critérios estabelecidos para o Prémio: inovação,
aplicabilidade, facilidade de implementação e relevância. Francisco Tomé adiantou que
dada a excelente qualidade dos trabalhos a concurso a escolha do vencedor foi «uma
tarefa difícil para o júri».
Dias Coelho, presidente da APDSI, afirmou que «a Associação tem a convicção que os
meios de comunicação social são um instrumento privilegiado para a divulgação da
Sociedade de Informação e Conhecimento». O presidente da APDSI salientou ainda que
este prémio visa estimular a produção de artigos jornalísticos com interesse e qualidade
sobre a Sociedade de Informação.
Durante a cerimónia, Dias Coelho referiu que este era «o segundo ciclo do Prémio
Editorial», anteriormente promovido sob a égide da Missão para a Sociedade de
Informação.
João Matias, da Oracle, declarou-se satisfeito «pela evolução em termos de quantidade,
diversidade e qualidade dos trabalhos» propostos a este concurso, esperando que em
edições futuras se mantenha esta evolução positiva.
Por seu turno Josmar Ribeiro, da Sun Microsystems, fez uma retrospectiva das edições
anteriores e destacou o empenho da APDSI e dos patrocinadores do Prémio Editorial
em acelerar a mudança para a Sociedade de Informação, espírito no qual esta iniciativa
se enquadra.

A cerimónia de entrega do prémio relativa aos trabalhos pub licados em 2003 decorreu
no dia 24 de Maio, pelas 18 horas, no Reservatório da Patriarcal (Praça do Príncipe
Real) e contou com a presença de várias individualidades ligadas à Sociedade de
Informação.
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Sobre a APDSI
A Associação tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da
Informação e conhecimento em Portugal. Para a prossecução dos seus objectivos, a
APDSI desenvolve diversas actividades. Neste âmbito a APDSI apresentou
recentemente a colectânea de melhores práticas e estratégias de desenvolvimento de eGovernment, designada “Mudar a Máquina”, “Processos Básicos da Administração
Pública de Interesse para os Cidadãos e Agentes Económicos” e também “eProcurement: uma reflexão sobre a situação actual em Portugal”.

Sobre os patrocinadores
Sun Microsystems
A Sun Microsystems foi criada em 1982 e fornece plataformas de hardware, software e
desenvolvimento de serviços através da Internet. A Sun está presente em mais de 100
países. Para mais informações visite http://pt.sun.com.
Oracle
A Oracle tem a uma actividade centrada na criação de software empresarial. Para mais
informações visite www.oracle.com.

