
 
 

 

XIIª Tomada de Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI 

“A Sociedade da Informação no XIX Governo Constitucional - Um 

eixo de acção omisso” 
 

Lisboa, 13 de Dezembro de 2011 – O Grupo de Alto Nível (GAN) da APDSI 

apresentou no passado dia 7 de Dezembro, no Hotel Tiara Park Atlantic, em Lisboa, a 

sua 12ª tomada de posição pública intitulada “A Sociedade da Informação no XIX 

Governo Constitucional - Um eixo de acção omisso”. 

 

 Embora a construção da Sociedade da Informação e Conhecimento (SIC) dependa de 

um grande número de intervenientes, o papel do Estado é fulcral, entende o GAN da 

APDSI, que sugere que compete ao Estado definir metas, políticas, estratégias e 

prioridades quer para a sua própria administração quer para a sua intervenção na 

Sociedade Civil. 

 Nesta 12ª tomada de posição, o GAN entende que é necessário desenvolver a 

Sociedade da Informação e do Conhecimento porque “constitui o melhor caminho (a 

melhor estratégia) para Portugal. O investimento nas TIC e no conhecimento aumenta a 

produção agrícola, industrial e dos serviços por unidade de capital investido e por 

unidade de trabalho. O desenvolvimento da SIC melhora a relação entre o capital e a 

produção permitindo reduzir o capital necessário para obter uma unidade de produto”. 

Para que este cenário venha a ser uma realidade, o GAN entende que o desenvolvimento 

da SIC requer estruturas adequadas de governação à escala do país e no âmbito da 

administração pública. 

 

 Para esta análise o GAN considerou o Programa do Governo, a Lei orgânica do 

Governo, a Proposta de Lei do OE para 2012 e a Proposta de Lei das GOP para 2012-

2015. “Não encontrámos o tema SIC abordado de forma integrada. Do nosso ponto de 

vista esta ausência só pode ser interpretada como uma prova de que o Governo não 

atribui importância explícita à SIC ao nível nacional”, sublinha José Gomes Almeida, 

membro da direcção da APDSI, a quem coube a apresentação da tomada de posição. 

“Nos documentos em referência não encontramos, relativamente à SIC, declaração de 

políticas, visão, estratégia nem planos de acção”, acrescenta. 

 

 O GAN teve em consideração que o país está a atravessar uma época com enormes 

condicionantes aos níveis económico e financeiro. De todas as recomendações que o 

GAN faz para alteração deste cenário, há uma que serve de base a todas as outras: 

Tornar clara uma visão do projecto de país que se pretende construir. “Muitas destas 

considerações já vêm de anos anteriores o que mostra que o que produzimos tem 

validade ao longo do tempo mas também mostra que não têm sido feitos grandes 

avanços neste domínio” justifica o GAN. 

 

http://www.apdsi.pt/


 Para Dias Coelho, presidente da direcção da APDSI, a crise não pode servir de 

justificação para esta lacuna que o GAN encontrou: “Nós como Associação que tem a 

preocupação de promover o desenvolvimento da Sociedade da Informação no nosso 

país, não podemos tolerar que a mesma desapareça das preocupações do Governo. 

Compreendemos que a situação é de crise, o que obriga a uma focalização na redução 

do défice mas todos têm presente que a Sociedade da Informação pode dar um enorme 

contributo para a redução de despesas para além de ser um vector de coesão e de criação 

de emprego muito significativo”. 

 

 O documento final foi entregue ao grupo de trabalho das TIC, aos Ministros e 

Secretários de Estado bem como a todos os organismos que, oficialmente, estejam 

relacionados com a SI. 

 

 O GAN é composto por um pequeno número de membros seleccionados 

individualmente pela direcção da APDSI, colocando o seu conhecimento e experiência 

ao serviço da comunidade nacional. O GAN tem a missão de facultar à Direcção da 

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, de forma 

sistemática e continuada, uma avaliação qualitativa e quantitativa da acção dos Órgãos 

de Soberania e de outras iniciativas relevantes na área da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. A APDSI tem o estatuto de Instituição de Utilidade Pública. 

 

 

Para mais informações contacte: 

 
APDSI  

Associação para a Promoção e Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação 
Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa 

Tel.: 217 510 762 

Fax: 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt 

Site: http://www.apdsi.pt 
Facebook: http://www.facebook.com/apdsi.portugal  

 

mailto:secretariado@apdsi.pt
http://www.apdsi.pt/
http://www.facebook.com/apdsi.portugal

