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Introdução

O Grupo de Alto Nível (GAN) é um grupo de trabalho da APDSI, com uma missão específica,
orientando-se sequencialmente para diferentes temas pertinentes para a Sociedade da
Informação em Portugal.

II.

Missão

O GAN tem a missão de facultar à Direcção da APDSI, 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.
O GAN contará como principais padrões de referência: programas eleitorais, as Grandes Opções
do Plano e o programa do Governo, estudos e estatísticas nacionais da Comissão Europeia, da
OCDE, da UNESCO, e outros documentos que se julguem pertinentes.

III. Composição
O GAN é composto por um número ímpar de membros seleccionados individualmente pela
Direcção da Associação, e que aceitem colaborar com a APDSI, colocando o seu conhecimento, a
sua experiência e esforço individual ao serviço da comunidade nacional.
A experiência e as responsabilidades profissionais dos membros constituem o principal valor do
GAN –- procurando-se que estejam representados vários sectores da economia e da sociedade
portuguesas.

IV. Produtos
O GAN produz periodicamente um documento de posição sobre um tema de interesse nacional,
procurando-se sempre que o mesmo seja pertinente, actual e relevante relativamente à
Sociedade da Informação.
Pretende-se que a acção do GAN constitua uma colaboração competente e interessada,
ajudando a melhorar e/ou ajustar acções que se estejam a desenvolver ou a planear e que
tenham impacto na Sociedade da Informação.
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Essa acção é levada a cabo numa manifestação clara de cidadania e aderindo naturalmente aos
objectivos da APDSI.
As análises realizadas pelo GAN baseiam-se exclusivamente em informações que se encontram
publicadas e, naturalmente, na experiência e conhecimento dos seus membros.
Poderá acontecer casuisticamente que, relativamente a um determinado assunto, as informações
tornadas

públicas

pelas

respectivas

entidades

responsáveis

estejam

incompletas

ou

desactualizadas.

V.

Funcionamento

O método de funcionamento é acordado entre todos os membros do grupo.
De um modo geral, a sua actividade é desenvolvida com base em reuniões presenciais dos seus
membros complementadas por trabalho colaborativo em linha.
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