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Conferência 
 

“Vivências Sénior na Sociedade da Informação” 
 

 
Benefícios da SI devem ser alargados aos seniores 

 
 
Lisboa, 19 de Maio de 2010 – Os cidadãos seniores têm muito a beneficiar da 
Sociedade da Informação, mas nem sempre os produtos e serviços tecnológicos são 
suficientemente “amigáveis” para este conjunto de pessoas que, muito em breve, 
constituirá o maior grupo etário da sociedade portuguesa. O desafio que se coloca na 
hora de melhorar o acesso destes cidadãos à tecnologia é, acima de tudo, contextual. 
 
Esta foi uma das ideias que ficou da conferência “Vivências Sénior na Sociedade de 
Informação” promovida pela APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação, no âmbito do conjunto de iniciativas destinadas a assinalar 
o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, comemorado a 17 
de Maio. 
 
Contando com vários intervenientes, que trouxeram testemunhos diferentes, consoante a 
sua área de formação e experiência profissional, o evento pretendeu deixar algumas 
pistas de desenvolvimento, na perspectiva da oferta de serviços úteis aos cidadãos 
seniores e de viabilizar o seu contributo activo para a Sociedade da Informação. 
 
 
Vivências sénior como conceito 
 “Como usar iniciativas e projectos mobilizadores para instrumentar melhor as vivências 
humanas e dinamizar a criação de valor para e pelos portugueses?” foi a pergunta que 
serviu de ponto de partida para a intervenção de José Tribolet, responsável pela 
coordenação da conferência. 
 
José Tribolet defendeu uma nova aproximação à questão introduzindo o conceito de 
“programas vivenciais”, programas centrados em diferentes gerações que no caso dos 
seniores, deve assentar no “significado e na qualidade de vida, no conhecimento e nos 
conhecimentos, na inclusão social e na solidariedade”. 
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Estes programas vivenciais devem tirar partido dos programas sectoriais, 
nomeadamente para a saúde, justiça, segurança, energia, cultura, entre outros.  
 
Na opinião de José Tribolet, a estratégia do desenvolvimento da Sociedade de 
Informação não deve ser apenas focada  na perspectiva casuística de “mais gadgets, 
mais serviços, mais conteúdos”. Deve antes “ser desenvolvida na perspectiva holística 
de instrumentar os cockpits humanos para melhores vivências”. 
 
O presidente do INESC e professor catedrático do Instituto Superior Técnico considera 
que o mercado não está apenas no indivíduo e na empresa, considerados isoladamente. 
“O mercado também está nas ‘tribos’ e nas respectivas ‘redes’: empresariais, sociais, 
culturais, desportivas”. Logo, “a conquista do mercado consiste em capturar e fidelizar 
as transacções dos indivíduos e das coisas, nos contextos específicos das suas ‘tribos’, 
usando as respectivas ‘redes’”. 
 
A criação de iniciativas mobilizadoras passa por “governar holisticamente”, de forma a 
conseguir resultados efectivos a tempo e horas, e a articular os diversos interesses dos 
stakeholders públicos e privados. 
 
Para José Tribolet tal exige uma nova aproximação baseada no conceito de programas 
vivenciais. “Uma nova estratégia que materialize para os indivíduos e para as suas 
tribos, o valor económico, social e cultural, que o uso dos gadgets, das redes, dos 
conteúdos e dos serviços aporta, à nossa vida, às nossas vivências”. 
 
Qualidade de vida na SI 
As ferramentas digitais deverão servir essencialmente como mediadores nas vivências 
seniores, defendeu Carlos Neto, durante a sua intervenção. 
 
Para o professor catedrático e presidente da Universidade de Motricidade Humana da 
UTL as tecnologias poderão fazer a diferença em perspectivas como a solidão e a 
autonomia, segurança e risco, mobilidade e espaço físico, saúde e estilo de vida activa, 
relações familiares e socialização e cultura, arte e cidadania, entre outras. “As 
ferramentas digitais devem ser concebidas a pensar nas pessoas, dirigidas às pessoas, 
dando-lhes a oportunidade de viver da melhor forma esta fase tão importante da vida”. 
 
“Há seniores com cada vez menos idade”, chamou a atenção Artur Ferreira da Silva, 
referindo-se aos cidadãos em situações de pré-reforma ou reforma antecipada de 50 
anos ou aos muitos desempregados com 45 anos. 
 
Por outro lado, vive-se cada vez até mais tarde, “por isso o período da terceira idade é o 
mais longo da vida do ser humano”, notou o professor associado do Instituto Superior 
Técnico.  
 
Artur Ferreira da Silva sugere, por isso, que devem ser criadas condições para que o 
sénior continue ligado à vida activa, promovendo-se comunidades entre “seniores e 
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menos seniores” e desenvolvendo novos propósitos e uma nova direcção de vida para as 
pessoas que já abandonaram o mercado de trabalho.  
 
Estas comunidades podem ser comunidades reais ou mediadas através do computador e 
isto significa dar aos seniores o mínimo de sensibilidade relativamente às tecnologias, e 
nomeadamente às redes sociais. “O objectivo é permitir que à medida que a sua 
capacidade de locomoção dos cidadãos seniores diminuiu, as tecnologias lhes permitam 
continuar ligados aos filhos, netos, resto da família, ou às comunidades às entretanto 
aderiram”. 
 
Na perspectiva de Isabel Varregoso, iniciativas no âmbito das vivências seniores na SI 
têm de ser obrigatoriamente criativas e inovadoras, permitindo liberdade de acção, 
lúdicas, interligadas, temáticas, onde a tecnologia é um meio, e, não menos importante, 
mediadas e monitorizadas de perto.  
 
“Para ‘capturar’ e ‘fidelizar’ os indivíduos no contexto das suas tribos, usando as 
respectivas redes, será necessário fazê-lo na lógica da empatia, diversão, realização 
pessoal e sentido da vida”, considera a professora adjunta do Instituto Politécnico de 
Leiria. 
 
Além de criar iniciativas inovadoras, há também que equacionar formas de as “manter, 
acompanhar e recriar, reconstruindo finalidades”, acrescentou durante a sua intervenção. 
 
Professora do ensino secundário e vogal da direcção da Comissão Nacional Justiça e 
Paz, Joana Rigato, trouxe a noção de que a Sociedade da Informação transformou 
completamente perspectiva do tempo e que as gerações mais novas têm uma noção 
diferente do mesmo e por isso não planeiam as suas acções antecipadamente. “Usam o 
chat, comentam no Facebook porque são coisas imediatas. Já nem sequer usam o email 
porque isso os obriga a pensar antecipadamente no que vão escrever”, notou. 
 
Por outro lado, um dos argumentos para as tecnologias atraírem os mais velhos pode 
passar pela necessidade de contacto com os mais novos. “Os seniores estão dispostos a 
aprender as linguagens informáticas quando querem comunicar com os seus filhos, com 
os seus netos”.  
 
Dizendo acreditar nas virtudes da Internet, “como uma porta para o mundo para pessoas 
que ‘falarem’ à distância, para pessoas isoladas”, Joana Rigato nota contudo que a 
“grande rede” actualmente não tem uma vertente relacional, mas apenas 
comunicacional. 
 
Consideradas as diferentes participações dos vários intervenientes, fica a ideia, 
defendida por Luís Vidigal, da APDSI, que temos de aprender a viver com as idades 
que temos e adaptá-las aos contextos, por um lado, e às vivências e à criação de valor, 
por outro. “O potencial de criação de valor que existe para a geração sénior é imenso. E 
esta é a geração que vamos ter no país daqui a alguns anos”. 
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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 Utilidade Pública e foi recentemente 
reconhecida como ONGD. 
 
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 
URL: http://www.apdsi.pt 
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