
 
 
 
 

Debate promovido pela APDSI mostra 
estratégias partidárias para a Sociedade da Informação 

 
 
Massificação da banda larga, adopção generalizada do software livre, medidas para a 
concorrência efectiva nas telecomunicações, políticas de Investigação e 
Desenvolvimento e Governo Electrónico foram alguns dos pontos salientados nas 
diferentes intervenções dos representantes dos principais partidos políticos concorrentes 
às próximas eleições legislativas, que no dia 10 de Fevereiro mostraram as estratégias 
pensadas para a Sociedade da Informação nos seus programas eleitorais, durante um 
encontro promovido pela APDSI. 
 
Embora algumas das preocupações mostradas sejam comuns aos planos programáticos 
do Bloco de Esquerda (BE), do Partido Comunista Português (PCP), do Partido Popular 
(PP), do Partido Socialista e do Partido Social Democrata (PSD), as opiniões sobre a 
forma de melhor endereçar essas mesmas questões diferem, na maioria dos casos. 
 
A adopção generalizada do software livre, nomeadamente na Administração Pública 
"onde já existem propostas avançadas, mas por concretizar", e a rejeição das patentes de 
software marcaram o discurso de Carlos Patrão e Bruno Dias, respectivamente do Bloco 
de Esquerda e do PCP.  
 
Para o Partido Comunista um outro aspecto fundamental do seu programa eleitoral para 
a área da Sociedade da Informação é o combate à infoexclusão e, neste sentido, propõe 
a criação de um Conselho Nacional  para as Tecnologias da Informação e Comunicação, 
com funções de orientação estratégica para as áreas da ciência e da tecnologia, para as 
estruturas económicas, sociais e culturais, e para os diversos centros de intervenção 
política e institucional, referiu Bruno Dias. 
 
A área da Investigação e Desenvolvimento é neste momento, segundo Carlos Dantas, do 
CDS/PP, uma das mais deficitárias dentro da Sociedade da Informação e aquela que 
necessitará de maior incentivo num país que "sofre de um atraso geral relativamente às 
tecnologias, mas que possui um grande potencial, que deve ser desenvolvido pela 
iniciativa privada, com o apoio inicial do Estado". 
 
O representante do CDS/PP subscreveu muitas das ideias que Diogo Vasconcelos, 
Membro da Comissão de Redacção do Programa do PSD na área da Sociedade da 
Informação e do Conhecimento e presente no debate promovido pela APDSI em nome 
do PSD, referiu e defendeu que, apesar do atraso geral sentido, muito foi feito nos 
últimos anos na aproximação aos índices tecnológicos europeus. 
 
O programa eleitoral do PSD propõe, segundo Diogo Vasconcelos, uma  política de 
continuidade para o sector da Sociedade da Informação, nomeadamente com um reforço 
das iniciativas para a promoção da banda larga, o incentivo à Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) e os avanços no chamado Governo Electrónico.  



 
 
 
 

 
O responsável da Agência do Conhecimento não pode deixar de apontar os avanços 
conseguidos, no seu entender, durante os últimos anos, nas áreas mencionadas, 
defendendo que "existe obra feita" e citando exemplos como os projectos e-U, 
Biblioteca do Conhecimento Online, Programa Nacional de Compras Electrónicas, o 
Portal do Cidadão, entre outros.  
 
Por sua vez, o Partido Socialista, representado no encontro promovido pela APDSI por 
Mariano Gago, mostra-se disposto a consolidar algumas das iniciativas em curso, mas 
considera que existem lacunas graves por preencher, como na área do acesso e 
utilização da Internet em todas as escolas ou a concretização do princípio do Balcão 
Único, para a Administração Pública.  
 
Uma das decisões do actual Governo demissionário que Mariano Gago elogiou foi a 
abertura do mercado da Administração Pública aos novos operadores de 
telecomunicações, "um passo na direcção certa", afirmou acrescentando que é preciso 
reforçar este tipo de medidas para que a concorrência se torne efectiva na área das 
telecomunicações, onde a força dos operadores históricos ainda impera. Como factor 
impulsionador de mudança, o responsável do PS propõe mesmo a criação de numa 
unidade específica dentro da Autoridade da Concorrência para o sector das 
telecomunicações.  
 
Já as potencialidades do Portal do Cidadão, "uma reformulação do antigo projecto 
Infocid", só nos podem deixar "relativamente envergonhados" face àquilo que se pode 
fazer actualmente online, defendeu, mostrando-se insatisfeito com os elementos de 
contacto entre o cidadão e a administração pública entretanto criados.  
 
A falta de iniciativas na área da computação em grelha, a promoção de conteúdos online 
em português, as redes P2P e a questão dos direitos de autor foram outras preocupações 
relacionadas com a Sociedade da Informação que marcaram as intervenções de Mariano 
Gago. 
 
A mesa foi abordada com muitas questões da assistência, física e virtualmente presente - 
já que a conferência estava a ser transmitida através da Internet -, mas nem todas 
conseguiram resposta, por razões várias. Unânime foi a opinião dos presentes de que 
estas iniciativas de debate com a Sociedade Civil devem ter continuidade. 
 
Este foi o terceiro evento do género organizado pela APDSI, quando a ideia original de 
juntar os principais partidos políticos num debate que versasse as estratégias pensadas 
para a Sociedade de Informação surgiu durante a campanha eleitoral para as eleições 
legislativas de 2002, e foi pela primeira vez concretizada a 12 de Março desse ano. 
 
Já em 2004, a associação considerou a realização de uma actividade idêntica, sobre o 
mesmo tema, a meio do mandato do Governo que resultou dessas eleições. Esse debate 
ocorreu, por razões de carácter simbólico, a 12 de Março de 2004. 
 



 
 
 
 

 
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 que da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente o eGovernment, eProcurement e ainda Justiça e Saúde 
Electrónica. 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.  
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