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APDSI avalia Democracia Electrónica em Portugal 
 
 

Lisboa, 3 de Dezembro de 2008 – O progresso e evolução da Democracia Electrónica 
em Portugal é o tema de um novo estudo promovido pela APDSI – Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação cujas conclusões serão 
apresentadas no próximo dia 10 de Dezembro, pelas 11.30 horas, no auditório da SIBS, 
em Lisboa. 
 
Com este relatório o grupo de trabalho da APDSI quis entender a forma como as 
tecnologias estão a contribuir para o reforço da democracia, analisando as oportunidades 
e constrangimentos da utilização dos meios da informação no exercício da cidadania 
activa. 
 
Coordenada por Filipe Montargil, a análise está dividida em quatro partes estruturantes, 
que versam diferentes aspectos, nomeadamente o próprio conceito de democracia e os 
seus valores, passando pelos mecanismos de representação e pelas ferramentas de 
Democracia Electrónica já existentes no sistema político português. 
 
O estudo destaca ainda alguns pontos de interesse e áreas que ainda necessitam de 
intervenção para que a Democracia Electrónica em Portugal seja uma realidade. 
 
“ Com o nosso trabalho quisemos mapear as áreas de domínio da democracia 
electrónica, com o objectivo essencialmente de ajudarmos à reflexão sobre a matéria”, 
refere Filipe Montargil. 
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O programa da apresentação do estudo pode ser consultado no sítio da APDSI, em 
www.apdsi.pt. A inscrição no evento é gratuita mas obrigatória. 
 
 
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, 
Torre – Monte de Caparica 
2825-149 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 
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