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Pioneiros traçam retrato de 10 anos da Sociedade da 

Informação e perspectivas de futuro 
 

 
Lisboa, 27 de Setembro de 2007 – Assinalando os 10 anos da Sociedade da 
Informação em Portugal, que têm vindo a ser comemorados com diversas iniciativas, a 
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
lançou no passado dia 25 de Setembro em conjunto com as Edições Sílabo o livro 
“Sociedade da Informação – O percurso português”. Contando com a coordenação de 
José Dias Coelho, presidente da associação, o livro é prefaciado por Jorge Sampaio, que 
foi Presidente da República durante grande parte deste período e assistiu ao nascimento 
de muitas das iniciativas retratadas no livro. 
 
A obra agrega ainda a colaboração de 48 personalidades de destaque nesta áreas que 
produziram um total de quarenta artigos organizados em três áreas distintas: A 
Sociedade da Informação no mundo actual; O percurso português e Perspectiva da 
Sociedade da Informação.  
 
Carlos Zorrinho, Coordenador do Gabinete do Plano Tecnológico e da Estratégia de 
Lisboa, também autor de um dos artigos publicados no livro, lembrou na apresentação 
da obra que nos últimos 10 anos assistimos a profundas mudanças. “O livro é uma 
fotografia da Sociedade da Informação em Portugal mas não é estática, tem relevo, 
percebemos o ADN e a sua estrutura”, sublinha.  
 
Lembrando o percurso e os pioneiros da Sociedade da Informação em Portugal, muitos 
dos quais estão entre os autores de livro, Carlos Zorrinho destaca que “Portugal está 
agora alinhado com os padrões europeus e internacionais. Não estava há 10 anos e por 
isso fomos nós que acelerámos o tempo”. 
 
José Dias Coelho, presidente da associação e coordenador da obra, realça também que a 
dimensão que a Sociedade da Informação e do Conhecimento atingiu, a nível da 
abrangência global, traz benefícios incalculáveis mas também cria riscos à mesma 
escala. “As perspectivas da Sociedade da Informação são extensas, multifacetadas, e 
podem ser poderosas para o bem e para o mal”, visões que estão presentes no livro que 
agora é editado, acrescenta. 
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O coordenador da obra agradeceu ainda ao editor das Edições Sílabo, assim como aos 
patrocinadores institucionais da APDSI e das comemorações dos 10 anos da Sociedade 
da Informação em Portugal, e ainda aos sócios que se têm mobilizado para apoiar a 
associação nas várias iniciativas desenvolvidas. 
 
A lista dos autores que participaram no livro, e partes do mesmo, podem ser consultados 
no sítio da APDSI (www.apdsi.pt) e a obra pode ser adquirida nas livrarias. 
 
 
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 


