Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI
2 de Julho de 2008
Hotel Tiara Park Atlantic (ex-Meridien)
Sala Coimbra A

Grupo de Alto Nível da APDSI analisa Sete Grandes Desafios
da Economia da Informação
Lisboa, 27 de Julho de 2008 – O Grupo de Alto Nível (GAN) da Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) promove no
próximo dia 2 de Julho, pelas 11:30 horas, no Hotel Tiara Park Atlantic em Lisboa, a
apresentação da sua sexta tomada de posição com o tema “Sete Grandes Desafios da
Economia da Informação”.
Na sequência do estudo “Os Desafios da Economia da Informação”, a Direcção da
APDSI propôs ao Grupo de Alto Nível (GAN) que identificasse e debatesse os
principais desafios que se colocam à economia da Sociedade da Informação.
Aceitando o repto, os membros do Grupo analisaram os sessenta desafios que tinham
sido identificados no estudo e consideraram sete da maior relevância para a construção e
funcionamento da Sociedade da Informação.
A economia da Sociedade da Informação, ou seja, a economia da Informação,
caracteriza-se principalmente pela dimensão económica do seu sector da informação,
pela importância que assumem a informação e os sistemas de informação nas cadeias de
valor, pelas especificidades dos produtos e serviços da informação bem como dos seus
mercados, pelo investimento em capital da informação, e pelos impactos do crescimento
do sector da informação no emprego, na produtividade e na distribuição do rendimento.
O sector da informação engloba todas as actividades da informação, nomeadamente
todos os processos e sistemas de informação com relevância económica, e gera a maior
parte do produto ou valor acrescentado pelas cadeias de valor nas sociedades da
informação.
As cadeias de valor incorporam cada vez mais sistemas de informação. Esses sistemas
produzem e distribuem as informações que permitem melhorar a gestão e a
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produtividade das cadeias de valor, isto é, dos processos de produção e distribuição de
bens e serviços. Na Sociedade da Informação, os processos de produção agrícolas e
industriais são melhorados, substancialmente, através de sistemas de informação mais
inteligentes.
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,
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.
É necessário melhorar a governação da Administração Pública (AP), nomeadamente a
sua capacidade de gestão do investimento em tecnologias da informação e comunicação.
Essa governação deve procurar que a definição e aplicação de políticas, modelos e
soluções sejam o mais possível comuns a todas as organizações da AP.
É convicção do GAN de que os sete desafios colocados pela economia da informação, e
que irão ser apresentados, devem ser enfrentados muito afirmativamente, e de forma
ofensiva e não defensiva.
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,
Torre – Monte de Caparica
2825-149 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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