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Estou aqui em representação da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação, enquanto membro da direção.  

 

Quero começar por dizer que a APDSI tem um enorme gosto em ser signatária desta 

carta, deste apelo à Anticorrupção e a uma Agenda Global de Desenvolvimento. A APDSI 

está a comemorar agora o seu 18.º aniversário e durante estes anos tem tido sempre 

por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em 

Portugal, reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, 

organismos públicos e cidadãos em geral. 
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Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em 

torno de causas tecnológicas e societais, onde procura identificar as tendências de 

evolução e também as interações entre as tecnologias e outras dimensões sociais e 

económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão e tendo como 

meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa.  

 

Por isso, mais do que o gosto em ser signatária desta carta, a APDSI tinha essa obrigação. 

Porque a nossa visão é precisamente contribuir para a construção de uma sociedade da 

informação inclusiva, participativa e segura, potenciando um desenvolvimento 

económico e social com impacto na globalidade dos cidadãos. E esse objetivo só poderá 

ser alcançado numa sociedade verdadeiramente democrática, justa e transparente. 

Princípios que não sobrevivem à corrupção.  

 

A corrupção não é uma coisa dos tempos modernos. É milenar. Desde que há poder, há 

abuso de poder. Há o mau uso do poder. Há uma injusta distribuição entre os mais fracos 

e os mais fortes. Há corrupção. 

 

Enquanto forma de influência ou compra de decisões, a corrupção permaneceu 

invariavelmente ao longo dos séculos. Mas tem vindo a evoluir adaptando-se às novas 

formas de estrutura do poder e às novas formas de exercício do seu mesmo em 

sociedade, tendo-se assistido à emergência de novas (e diria até refinadas!) 

oportunidades e até incentivos para este tipo de prática.  

 

São precisas também renovadas forças para o combate à corrupção, com novos 

instrumentos, novas ferramentas. E, por que não, colocar as mesmas armas que servem 

tantas vezes como instrumentos para as más práticas ao serviço do bem? 

 

O combate à corrupção não é um caminho que se possa fazer sozinho. É um caminho 

longo, árduo e que deve ser tão consensual e transversal quanto possível, entre setores 

público e privado. É um problema global. Tem de ser um combate global. 
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A APDSI subscreve integralmente a necessidade de apelar ao envolvimento dos 

governos das Nações Unidas para que promovam medidas anticorrupção eficazes e 

políticas robustas de incentivo a quem faz bem.   

 

Defendemos igualmente que uma boa forma de abordar esta temática é aplaudir e 

premiar as boas práticas quer no setor público quer no setor privado, no sentido da 

criação de relações que, não deixando de ser em mercado competitivo e comercial, 

possam guiar-se pelos princípios da equidade, da justiça e da transparência.  

 

No que de nós depender, enquanto promotores ou intermediários, comprometemo-nos 

a guiar toda a nossa ação pelos princípios que aqui subscrevemos: de transparência, de 

equidade e de justiça, em prol do desenvolvimento global.    

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os 

Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação 

das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as 

Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  

 

ASSOCIE-SE 
U

URL | www.apdsi.pt  
e

mail | secretariado@apdsi.pt  

 

http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt
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Associação de Utilidade Pública 

ONG – Organização Não Governamental 

 

Rua Alexandre Cabral, 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa – Portugal 

URL: www.apdsi.pt    

Tel.: (+351) 217 510 762 

Fax: (+351) 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt
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