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Apresentação Pública do Estudo  
“Glossário da Sociedade da Informação” 

 
 

APDSI coloca em consulta pública  
Glossário da Sociedade da Informação com 430 termos 

  
 
Lisboa, 28 de Outubro de 2005 – A APDSI - Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação apresentou no passado dia 24 de 
Outubro, em cerimónia pública, o Glossário da Sociedade da Informação, definindo 430 
termos tecnológicos, muitos deles importados directamente importados da língua 
inglesa e que entraram no vocabulário português com o desenvolvimento das TIC, mas 
para os quais se procurou arranjar equivalentes em português, sempre que possível. O 
documento, que resulta de um ano de trabalho, inclui ainda perto de 100 sinónimos, 80 
abreviaturas, 620 correspondências inglês-português e 50 referências documentais.  
 
Toda a informação está organizada em três áreas principais do documento. O glossário 
propriamente dito, onde para cada entrada em português está disponível o termo 
correspondente em inglês, uma definição, sinónimos e abreviaturas, quando existam, 
assim como a eventual indicação de termos existentes no glossário considerados 
adequados a uma melhor compreensão da referida entrada. A segunda área do 
documento é composta pela tabela de correspondências inglês-português e existe 
finalmente uma terceira área que inclui as referências bibliográficas que foram uma 
peça fundamental na recolha de informação e que podem agora ser úteis a quem 
consulta o glossário para vários fins.  
 
Esta primeira versão do documento, apresentada em Lisboa no Padrão dos 
Descobrimentos, está disponível para consulta até final do ano, com o objectivo de 
receber críticas e novos contributos. Nesta fase, a APDSI vai ainda fazer chegar uma 
cópia do trabalho ao Ministério da Cultura, Ministério da Educação, embaixadas 
lusófonas e associações.  
 
Recolhidos os vários contributos será preparada uma nova versão do documento revista 
e aumentada que dará origem a um Glossário na Internet, que se espera contribua para 
divulgar a terminologia portuguesa mais adequada para representar os principais 
conceitos da Sociedade da Informação. Conforme frisou José Palma Fernandes, 
coordenador do projecto, na apresentação do glossário, são destinatários do trabalho 
"todas as comunidades que se exprimem em língua portuguesa". 
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A preparação do Glossário arrancou com a selecção de 700 a 800 termos tecnológicos 
que a equipa do projecto recolheu de outros glossários, da consulta de fontes 
bibliográficas diversas ou da sua própria experiência. Os termos finalmente escolhidos 
foram tratados em fichas terminológicas e discutidos em reuniões presenciais ou 
virtuais, já que foi criado para o efeito um grupo de discussão no Yahoo Groups, o 
Léxico-SI. 
 
Integraram a equipa de projecto José Palma Fernandes, que coordenou os trabalhos, 
Fernanda Lobo do Instituto da Informática, Fernanda Trigo da EDINFOR, Gonçalo 
Vieira do Instituto de Informática, Maria Vitória Pereira do ITIJ e Paulo Neves e Sandra 
Neto da Microsoft. Esta equipa contou ainda com a colaboração de Ana Baptista da 
Universidade do Minho, Cristina Correia da AZERTIA, Henrique Mamede e Luís 
Vidigal da APDSI e Vitor Domingos do OpenOffice. 
 
 
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 o eGovernment, eProcurement e ainda Justiça, Saúde e 
Educação Electrónicas. 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, Monte de Caparica 
2829-516 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 


