CONVITE
Se ainda não se inscreveu, faça-o de imediato.

O PRACE e a Governação da
Sociedade da Informação
Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI
Dia 18 de Outubro, pelas 11:30 horas
Hotel Le Meridien, Sala Évora
(Rua Castilho, n.º 149, Lisboa)

PROGRAMA
11:30 - Recepção dos Convidados
12:00 - Presidente da APDSI - Prof. J. Dias Coelho
- Apresentação da tomada de posição
Prof. Luis Amaral
Dr. Alberto Sant’Ana Godinho
Tendo em consideração a enorme importância de que o Programa de Reestruturação da Administração
Central do Estado (PRACE) se reveste para a Sociedade da Informação portuguesa, por motivos diversos –
sobretudo pela excepcionalidade e abrangência da mudança subjacente - o Grupo de Alto Nível escolheu-o
como tema alvo para a sua terceira tomada de posição.
Será apresentado um conjunto de recomendações induzidas pelas apreciações e que traduzem na opinião
do GAN um espaço possível de melhoria imediata da Governação da Sociedade da Informação em Portugal.
O GAN tem a missão de facultar à Direcção da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da
Informação, 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.
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.
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.
A acção do GAN constituirá 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. Essa acção é levada a
cabo numa manifestação clara de cidadania e aderindo naturalmente aos objectivos da APDSI.
Inscrição gratuita mas obrigatória, limitada à lotação da sala
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