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Conferência “e-Inclusão – Um desafio para Portugal” 
 
 

APDSI quer renovar agenda da e-Inclusão 
 

Lisboa, 13 de Abril de 2007 – A preocupação perante a info-exclusão e os desafios que 
se colocam à sociedade portuguesa deu o mote à Conferência promovida no passado dis 
11 de Abril pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação – APDSI e que contou com a participação de especialistas nacionais e 
internacionais.  
 
José Dias Coelho, presidente da APDSI, iniciou os trabalhos lembrando que a temática 
da e-Inclusão é da maior importância para o país, que tem uma barreira a ultrapassar 
para conseguir participar em pleno na Sociedade do Conhecimento. “Os indicadores 
mostram que cerca de 30% da população portuguesa com o secundário completo ou 
ensino superior tem uma taxa de inclusão na Sociedade da Informação muito elevada, 
com valores acima da média europeia, mas mais de 70% revela taxas de adesão muito 
baixas, o que impede Portugal de dar o salto para a Sociedade do Conhecimento”, 
sublinha José Dias Coelho.  
 
As mesmas inquietações são partilhadas por Luís Vidigal, membro da direcção da 
APDSI e coordenador desta conferência, que destaca o empenho que a associação tem 
colocado nas matérias sociais, apesar de ter um cariz tecnológico e ser uma associação 
profissional, congregando profissionais do sector das Tecnologias da Informação.  
 
“Pessoalmente há muitos anos que tenho como preocupação a acessibilidade às 
Tecnologias da Informação”, refere Luís Vidigal, admitindo que a ideia de evitar portas 
fechadas e trazer as tecnologias para a rua, sem barreiras, tem motivado grande parte do 
seu trabalho nos últimos anos, mas que há ainda muito para fazer nesta área. 
 
“Temos ainda um grande grau de exclusão digital. Estamos a crescer imenso na oferta 
de serviços electrónicos mas os níveis de acesso da população não estão a aumentar ao 
mesmo ritmo, o que coloca desafios para o futuro do eGovernment”, adianta Luís 
Vidigal. Este factor coloca um desafio a toda a sociedade, mas especialmente ao 
mercado das Tecnologias, que tem também a oportunidade de reinventar as tecnologias 
e atrair novos clientes para os serviços que são desenvolvidos. 
 
Lembrando que actualmente são os países desenvolvidos que mais se debruçam sobre 
os problemas da info-exclusão, Luís Vidigal admite ainda que desenvolver uma 
Sociedade do Conhecimento inclusiva é também uma questão de cidadania. “Muitos 
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direitos sociais são apropriados apenas por uma parte da população e os excluídos estão 
fora da cidadania. É preciso trazer essas pessoas para o sistema”, alerta. 
 
Prioridade para a Inclusão na União Europeia 
O primeiro painel da manhã contou com a moderação de Godelieve Meersschaert, vice-
presidente da Associação Cultural Moinho da Juventude, do Alto da Cova da Moura, 
que introduziu os oradores convidados, mas que deixou logo à partida algumas 
questões, decorrentes da sua experiência num dos bairros mais problemáticos de Lisboa.  
 
A primeira oradora, Katarina Lindahl, responsável pela Unidade de Inclusão, Política de 
Migração e os seus aspectos sociais na Direcção Geral de Emprego, Assuntos Sociais e 
Igualdade de Oportunidades da Comissão Europeia, começou por sublinhar a 
importância do tema para a União Europeia. “Promover a e-Inclusão é um requisito vital 
para a Comissão Europeia”, acentuou, lembrando que os objectivos de inclusão social, e 
e-Inclusão, estão traçados em várias iniciativas europeias, nomeadamente a estratégia 
i2010 que pretende transformar a Europa na mais avançada Sociedade baseada no 
conhecimento até ao final da década. 
 
A responsável alinhou uma série de indicadores que mostram os riscos de exclusão 
existentes na sociedade portuguesa, com a elevada taxa de desemprego de longa 
duração, a existência de 20% da população em risco de pobreza e os 38,6% de taxa de 
abandono escolar. “Alguns indicadores estão a melhorar mas estão longe de ser algo 
com que possamos estar satisfeitos”. 
 
Do lado da Comissão Europeia a e-Inclusão é olhada do ponto de vista da prevenção, 
procurando evitar-se o “digital divide” e assegurar que não se criam novas formas de 
exclusão, mas também utilizando as tecnologias da informação como uma nova 
oportunidade de integrar as pessoas. 
 
Entre as ferramentas utilizadas pela União Europeia para combate à exclusão social e 
digital, Katarina Lindahl referiu o Método Aberto de Coordenação (SPSI OMC), 
actualmente usado pelo executivo europeu para gerir a coordenação de políticas sociais 
com os Estados-membros, assim como a possibilidade de recorrer ao Fundo Social 
Europeu para financiar projectos.  
 
Katarina Lindahl destacou ainda a importância de envolver um maior número e 
diversidade de stakeholders nos processos de definição das estratégias para a Inclusão, 
beneficiando da experiência que estes têm no terreno e da visão de vários sectores da 
sociedade. 
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Escolhas para a e-Inclusão 
Continuando os trabalhos do primeiro painel da manhã, Rui Marques, Alto Comissário 
para a Imigração e Minorias Étnicas e Coordenador nacional do Programa Escolhas, 
apresentou a experiência do programa que coordena no desenvolvimento da inclusão 
digital, materializada nos centros CID@net.  
 
Criado em 2001 o Programa Escolhas sofreu uma remodelação em 2004, altura em que 
foi considerado importante integrar a inclusão digital para combater o fosso digital 
reconhecido mas também para gerar novas oportunidades para que as crianças e jovens 
que têm grande dificuldade nesta área.   
 
A medida 4 do Programa, especialmente desenhada para a Inclusão Digital, pretende 
promover a inclusão, dotar as crianças e jovens de saberes e competências, reduzir as 
desvantagens competitivas e aumentar a auto-estima através das Tecnologias da 
Informação.  
 
Actualmente na terceira fase, o Escolhas conta com 111 Centros de Inclusão Digital, 
tendo envolvido entre Dezembro de 2004 e Outubro de 2006 mais de 17 mil indivíduos, 
15.309 das quais crianças, que usufruíram dos cerca de 900 computadores ligados à 
Internet e do apoio dos monitores do programa.  
 
Nos centros são desenvolvidas diversas actividades, que se centram nas crianças mas 
que abarcam também outras realidades do seu contexto familiar e social. “Esta 
intervenção não está segregada, é uma peça do Programa Escolhas. Tentamos tirar 
partido da inclusão digital num conjunto de actividades que envolvem toda a 
comunidade, como a mediação e educação parental, por exemplo”, refere Rui Marques. 
 
Prioridade à Inclusão Social 
Já no segundo painel, Fernanda Rodrigues, coordenadora do Plano Nacional de Acção 
para a Inclusão (PNAI), explicou os traços gerais do plano que coordena e as 
orientações no combate à exclusão social. Admitindo que a e-Inclusão não é uma área 
muito desenvolvida no PNAI, embora tenha sido integrada como um dos vectores do 
programa, Fernanda Rodrigues diz que este facto deve gerar uma reflexão, mas que está 
ligado à prioridade que tem de ser dada aos problemas do presente, com a necessidade 
de orientar esforços na correcção de situações de exclusão social pela pobreza e 
iliteracia, sobretudo em grupos com vulnerabilidades acentuadas. 
 
Alertando também a audiência para os indicadores desfavoráveis registados em Portugal 
na Inclusão Social e Digital, Fernanda Rodrigues admite que ambas têm género, são 
dirigidas a determinados grupos e têm fracturas geográficas. “Uma das preocupações 
vai para a Feminização da info-exclusão. Não tenho dados que o sustentem, mas o 
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raciocínio é fácil: a exclusão social tem género. Afecta particularmente as mulheres e na 
info-exclusão temos certamente o mesmo problema”, sublinha. 
 
Ordenando os vários factores da info-exclusão, a coordenadora do PNAI aponta a infra-
estrutura e o seu uso como duas questões que têm de ser mais estudadas, sugerindo que 
apesar de se considerar globalmente que o país está completamente ligado à Internet e 
que há um grande número de PCs disponíveis, a sua utilização não é generalizada. A 
estes dois elementos soma-se a apropriação, através da qual o utilizador passa de 
figurante a protagonista, não só utilizando os meios mas moldando-os e direccionando-
os às suas necessidades e interesses. 
 
Fernanda Rodrigues refere ainda a necessidade de acompanhamento e renovação 
constante que é necessária nesta área, sob pena de se reproduzirem aspectos que acabam 
por ser muito pouco amigáveis. 
 
Apesar de sensibilizada para a info-exclusão, Fernanda Rodrigues admite porém que a 
prioridade das estratégias da inclusão estão centradas no combate à pobreza das crianças 
e jovens e na necessidade de assegurar os direitos básicos. “Olhar para o problema da 
exclusão social não é olhar para um problema da nossa sociedade, mas para “o” 
problema”, conclui. 
 
Na mesma linha de reflexão, Maria Vânia Nunes, do Fórum Não Governamental para a 
Inclusão Social (FNGIS), começou por explicar as origens do Fórum e a sua 
participação no Plano Nacional de Acção para a Inclusão. O facto deste organismo, que 
congrega 56 Organizações não Governamentais, não ter emitido qualquer parecer ou 
recomendação sobre as medidas de e-Inclusão do PNAI é considerado revelador da 
escassa importância atribuída pelos profissionais da área social à questão,  
 
Maria Vânia Nunes questiona mesmo a relevância dada à info-inclusão, não 
concordando totalmente com a ideia de que a sociedade contemporânea é a Sociedade 
da Informação, argumentando se “temos os mesmo problemas da sociedade na exclusão 
do acesso às TI ou esta questão é semelhante na exclusão do acesso a outras 
ferramentas?”. 
 
A necessidade de combater a info-exclusão não é olhada com a mesma urgência pelos 
profissionais da área social. “Há condições de exclusão que são concomitantes, como a 
cognição […] Antes de tratar os problemas do acesso e do equipamentos essas questões 
têm de ser resolvidas”.  
 
A este propósito cita Dyson, que diz que “a Info-exclusão não é ficar sem computador 
ou sem telemóvel, é ser incapaz de pensar, de criar e de organizar novas formas, mais 
justas de domínio, de produção e de distribuição da riqueza simbólica e material”. 
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Para ter uma medida mais apurada da importância dada pelos profissionais das ONGs à 
questão, Maria Vânia Rodrigues fez um pequeno questionário aos membros do Fórum, 
tendo obtido 30 respostas que revelam que apenas 26% se mostra completamente 
sensibilizado para o tema, enquanto 19% se revela muito sensibilizado.  
 
Já quanto à relevância que o acesso aos recursos tecnológicos tem para a promoção da 
inclusão, apenas 21% considerou este um factor determinante, sendo que 28% dos 
inquiridos admite que é muito significativo e 29% o classifica como bastante 
significativo, o que motiva a conclusão de que há muito trabalho a fazer com os 
profissionais da área social para os motivar para a necessidade da e-Inclusão. 
 
Debate entre dois mundos 
Já na fase de debate os comentários colocados pela audiência e as várias intervenções 
acentuaram as diferentes visões em relação às prioridades da Inclusão passarem ou não 
pela Inclusão Digital.  
 
A propósito, José Dias Coelho, presidente da APDSI, lembrou que o fosso digital é 
reconhecido como o fosso do futuro e que se a info-exclusão terá um papel fundamental 
na marginalidade da sociedade, questionando se faz sentido que se combata actualmente 
a exclusão social sem dar uma enorme prioridade à e-Inclusão.  
 
Em resposta, Fernanda Rodrigues, coordenadora do PNAI, voltou a referir que não está 
totalmente certa de que a info-exclusão será a forma mais severa de exclusão no futuro, 
mas admite que, com as limitações que se impõem actualmente nos planos de combate à 
exclusão social, muito do trabalho feito é para remediar o presente e não olhar o futuro.  
 
“No campo da exclusão, não nos é permitido fazer escolhas. Há um conjunto de 
medidas que são tomadas em cima das situações e eu concordo que não podemos afastar 
a lógica de antecipação, mas existe a pressão sobre o imediato de ter um quinto da 
população à beira da pobreza”, lamenta.  
 
Maria Vânia Nunes vai ainda mais longe ao dizer que há níveis de problematização que 
têm de ser estabelecidos e que não se pode pensar em colocar um computador em cada 
casa quando as pessoas não têm sequer o que comer. “Estas prioridades fazem-nos 
pensar se os problemas da e-Inclusão devem absorver os recursos desde já”, explica. 
 
Luís Vidigal juntou-se também ao debate, em jeito de conclusão, para dizer que as 
diferenças reveladas mostram que há dois mundos que se ignoram, o proveniente da 
tecnologia com os Planos Tecnológicos, e o social, com os Programas de Inclusão. 
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“Esta conferência teve a vantagem de juntar dois mundos que se ignoram”, sublinha, 
mostrando o interesse da APDSI em continuar a trabalhar e a aprofundar estas áreas. 
Embora perceba que há prioridades na inclusão social, Luís Vidigal lembra que existe 
uma oportunidade enorme para Portugal de desenvolver e reinventar uma camada de 
tecnologias para a inclusão, distinguindo-se na Europa. 
 
 
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 
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