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Objectivos

• Face aos cenários conjunturais da Administração Publica Portuguesa e 
à vontade demonstrada pelo actual executivo na simplificação de 
estruturas, processos e sistemas, entendeu-se ser pertinente uma 
nova intervenção da Sociedade Civil face a este tipo de temas.

• Assim e dando sequência ao trabalho efectuado, pretendeu a APDSI
em conjunto com a Deloitte lançar uma nova iniciativa denominada 
“Casa na Hora”.

• A iniciativa “Casa na Hora” visou a elaboração de uma proposta 
sustentada e detalhada de redesenho do processo básico ”Aquisição 
de imóvel para habitação”, considerado um dos mais relevantes e 
pertinentes quer para o cidadão quer para a própria Administração 
Pública.

• Deste modo, pretendeu-se promover a sua análise e redesenho, em 
todas as suas vertentes (processos e actividades, sistemas, custos, 
enquadramento legal).
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Calendário de actividades

Preparação do projecto:
• Definir calendário
• Definir templates
• Identificar entidades 

relevantes
• Cartas convite
• Governação do 

projecto

Jul 06 Ago 06 Set 06 Out 06 Nov 06 Dez 06 Jan 07
• Apresentação de

kick-off – 13 
Setembro

• Levantamento do 
processo actual 
(actividades, 
sistemas, indicadores, 
legislação aplicável) –
27 Outubro

Desenho 
do 
processo 
futuro

Validação do 
desenho –
15 Dezembro

Apresentação 
pública – 14 
Fevereiro
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Principais stakeholders

• Entidades representantes da vertente “regulador / principais 
intervenientes”
– Câmara Municipal (Lisboa e Torres Vedras)
– DGCI – Direcção Geral de Contribuições e Impostos
– DGRN – Direcção Geral de Registos e Notariado
– IGP – Instituto Geográfico Português
– IIMF – Instituto de Informática do Ministério das Finanças
– IMOPPI – Instituto do Mercado das Obras Públicas e Particulares do 

Imobiliário
• Entidades representantes da vertente “consumidor/ comunidade 

empresarial”
– Instituto do Consumidor
– DECO
– EDP
– Banca (CGD)
– Mediadora imobiliária (REMAX)
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Visão “Casa na hora”

Cidadão
Redução do espaço temporal entre a decisão de 

aquisição do imóvel e a sua concretização, 
diminuindo a carga burocrática associada

Eixos de 
orientação

Comunidade Empresarial
Agilização dos procedimentos 

associados/ derivados da 
aquisição de imóveis
(NÃO EXAUSTIVO)

Administração Pública
Dinamização da interoperabilidade 

entre os organismos directa e 
indirectamente envolvidos
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Situação Actual

- Análise do Processo Actual
- Constrangimentos identificados
- Análise quantitativa
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Análise do Processo Actual
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Constrangimentos identificados

• Do lado do Cidadão

Tipo de 
constrangimento Descrição Exemplos

Organizacional • Não existe uma entidade 
coordenadora do processo de 
aquisição

• Várias entidades a contactar

• Confirmação de inexistência de 
ónus (Tribunal, CRP, Serviço 
de Finanças, Câmara 
Municipal, condomínio, etc.)
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Constrangimentos identificados

• Do lado do Cidadão

Tipo de 
constrangimento Descrição Exemplos

Tecnológico • Reduzida desmaterialização do 
processo;

• Vários organismos não têm 
ligação/ acesso entre si.

• Obtenção de licenças de 
utilização;

• Verificação se o imóvel se 
encontra devoluto;

• DGCI <-> DGRN
• DGRN <-> Câmara 

Municipal
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Constrangimentos identificados

• Do lado do Cidadão

Tipo de 
constrangimento Descrição Exemplos

Processual • Excessiva burocracia onera os 
prazos e o custo;

• Inexistência do princípio de 
reutilização dos dados;

• Diferenças de entendimento nos 
diferentes organismos.

• Obtenção da licença de 
utilização para casas 
antigas obriga ao 
levantamento da 
construção e do projecto;

• Exigência de Certidões 
Negativas de licença de 
utilização para casas 
anteriores a 1951.
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Constrangimentos identificados

• Do lado da Administração Pública

Tipo de 
constrangimento Descrição Exemplos

Organizacional • Diferentes visões e perspectivas 
de cadastro entre os organismos

• Inexistência de perspectiva 
integrada do processo (end-to-
end) das entidades

•IGP: Informação Geoespacial 
dos imóveis
•DGCI: Valorização dos imóveis
•DGRN: Registo predial dos 
imóveis



Fevereiro 2007 Casa na Hora 15

Constrangimentos identificados

• Do lado da Administração Pública

Tipo de 
constrangimento Descrição Exemplos

Tecnológico • Falta de informatização de 
serviços ;

• Falta de recuperação do arquivo:
–IGP
–CRPredial;
–Câmaras Municipais com SI.

• Falta de comunicação entre 
serviços informatizados.

• As CRPredial extractam 
fichas quando existe alguma 
alteração no registo predial 
do imóvel;
•Câmaras Municipais nem 
sempre possuem sistema 
informático.
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Constrangimentos identificados

• Do lado da Administração Pública

Tipo de 
constrangimento Descrição Exemplos

Processual • Dificuldade de harmonização de 
conceitos

• Conceito de “Prédio” nos 
domínios Território, Valor e Legal



Fevereiro 2007 Casa na Hora 17

Análise Quantitativa – Custos

Fonte: DECO
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Análise Quantitativa – Tempos

Depois EscrituraAntes EscrituraAntes CPCV

Em média 3 meses

Recolha de 
informação para 
validar imóvel

15 dias

Recolha de 
documentação 
para o acto da 
escritura

65 dias

Registos 
Definitivos e 
Pagamento/
Isenção IMI

10 dias
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Desenho do Processo Futuro

- Principais alterações propostas
- Benefícios
- Sistema de informação
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Principais alterações propostas

• As linhas estratégicas de orientação e Governance seguidas são as 
seguintes:

– Entidade coordenadora do processo: 
• AMA – Agência para a Modernização Administrativa

– Identificação unívoca do imóvel:
• BII – Bilhete de Identidade do Imóvel/ NIP – Número de Identificação Predial 

(identificação predial única)

– Ponto único de contacto para comprador e vendedor (canal presencial e 
canal web)

– Criação do conceito do DEI (Dossier Electrónico do Imóvel), para gestão 
do ciclo de vida do imóvel, suportado num sistema de informação 
interoperável com os sistemas fonte dos organismos através de Web
Services
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Principais alterações propostas

Vertente Alteração proposta

Processual • Desmaterialização da verificação de ónus, com autorização prévia do 
vendedor para informação confidencial (ex. informação fiscal do imóvel – IMI 
ou IMT)
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Principais alterações propostas

Vertente Alteração proposta

Processual • Desmaterialização do contrato de promessa compra e venda
• Eliminação dos registos provisórios
• Desmaterialização da hipoteca
• Eliminação da certidão de teor
• Desmaterialização para IPPAR da informação sobre direito de preferência
• Desmaterialização da caderneta predial/ certidão matricial
• Desformalização da escritura

CP

CP
CP

Legenda:

CP – Iniciativa “Casa Pronta”
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Principais alterações propostas

Vertente Alteração proposta

Processual • Conversão da planta autenticada no Dossier Electrónico do Imóvel
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Benefícios

• Redução do tempo de aquisição de imóvel para habitação;

• Aumento da transparência do processo de compra de casa 
para habitação;

• Redução dos custos de aquisição de casa para habitação, 
tanto para o Estado, como para o cidadão e sector 
empresarial, em resultado da agilização e simplificação do 
processo;

• Incentivo ao dinamismo do mercado imobiliário em resultado 
da facilitação e agilização dos trâmites burocráticos actuais 
para aquisição de casa.
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Sistema de Informação de Suporte

• Modelo de Aplicações Proposto (I)

PORTAL PÚBLICO PORTAL INTERNO

GESTÃO PROCESSUAL

INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS

Cidadão
Público

Cidadão 
Credenciado

SIBS
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Sistema de Informação de Suporte

•Principais Alterações a Realizar ao Nível dos Organismos Intervenientes (I)

Organismo Alteração proposta
DGRN • Comunicação com identificação predial única;

• Recuperação do Arquivo Predial para disponibilização da informação 
predial do imóvel online;

• Registo de Aquisição online;

• Registo de Hipoteca online.

DGCI • Comunicação com identificação predial única.
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Sistema de Informação de Suporte

•Principais Alterações a Realizar ao Nível dos Organismos Intervenientes (II)

Organismo Alteração proposta
Câmaras
Municipais

• Comunicação com identificação predial única;
• Recuperação do Arquivo para disponibilização de consultas de habitação 

online:
• Disponibilização da consulta das plantas autenticadas online:
• Reformulação do conceito de renúncia ao Direito de Preferência: 

disponibilização proactiva pelo serviço da renúncia (ou não) ao direito de 
preferência online.

IPPAR • Comunicação com identificação predial única;
• Reformulação do conceito de renúncia ao Direito de Preferência: 

disponibilização proactiva pelo serviço da renúncia (ou não) ao direito de 
preferência online.
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Anexos

Anexo I – Fluxograma e descrição das 
Actividades do Processo Actual
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Análise do Processo Actual

• A nível macro, pode-se caracterizar o fluxo de aquisição de 
habitação em 3 fases:

– Antes do Contrato Promessa Compra e Venda (ou documento 
similar);

– Antes da Escritura;
– Depois da Escritura.

Depois EscrituraAntes EscrituraAntes CPCV
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Análise do Processo Actual

Simbologia utilizada no desenho dos processos
Símbolo Descritivo

Início do Processo

Actividade

Ponto de Decisão

Referência a uma actividade fora da página

Referência a uma actividade dentro da página

Fim do processo

A

1
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Análise do Processo Actual

Fluxograma do Processo Actual (I)
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Análise do Processo Actual

Fluxograma do Processo Actual (II)
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Análise do Processo Actual

Fluxograma do Processo Actual (III)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal
1. Pedido de 
Certidão de Teor

Verificar se:
•vendedor é proprietário;
•não existem hipotecas;
•não está sujeito a usufruto de terceiros.

DGRN •Número do registo predial •Certidão de 
Teor do Predial 
ou Fotocópia 
com valor de 
mera 
informação

5 dias

2. Verificar se 
Imóvel se 
encontra devoluto

Verificar se o imóvel se encontra devoluto, ou 
seja, livre de herdeiros com direito de 
preferência ou inquilinos. 

DGCI •Número do artigo predial 
(está na escritura)

•Caderneta 
Predial

-

3. Casa em 2ª
mão?

Caso de compra de casa em 2ª mão o processo 
segue para a actividade 4. Verificar se IMI está
liquidado. Caso contrário, o processo segue para 
a actividade 5.Verificar se foram emitidas 
licenças de construção ou habitação.

- - - -

4. Verificar se IMI 
está liquidado

Caso se trate da compra de um imóvel em 2ª
mão, o comprador deverá verificar se o imposto 
municipal sobre imóveis esta em dia. Enquanto 
esta condição não for satisfeita, o processo não 
deverá avançar.

DGCI - •Certidão de 
dívidas fiscais

-

Descrição das Actividades (I)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal
5. Verificar se foi 
emitida a licença 
de utilização 
(habitação) e se foi 
depositada a Ficha 
Técnica

Verificar se já foram emitidas as Licenças de 
Construção e de Habitação. (Não se aplica a 
licença de habitação quando a construção do 
imóvel é anterior a 13/08/1951). Enquanto esta 
condição não for satisfeita, o processo não 
deverá avançar.

Câmara 
Municipal

1) Imóvel novo:
•Telas finais, a entregar pelo 
vendedor;
•Constituição da propriedade 
horizontal (esta só se aplica aos 
prédios) a ser entregue pelo 
vendedor;
•Requerimento a pedir a 
licença de utilização 
2) Imóvel não novo:
•Requerimento a pedir a 
licença de utilização.

- -

6. Verificar se 
vendedor não está
em situação de 
falência / crime 
doloso

Verificar se o vendedor não está em situação de 
falência, nem corre contra ele prática de crime 
doloso que torne ineficaz a alienação de bens 
próprios. Enquanto esta condição não for 
satisfeita, o processo não deverá avançar.

Tribunal - - -

7. Verificar 
regularização de 
outros encargos

O comprador poderá ainda verificar se todos os 
pagamentos de encargos relacionados com a 
casa (condomínios, facturas de electricidade, 
etc.) se encontram regularizados. A escritura 
possui uma cláusula que especifica que o 
pagamento de qualquer encargo desta natureza 
contraído antes da data da escritura será da 
responsabilidade do vendedor.

(Comprador) •Facturas, notas de débito - -

Descrição das Actividades (II)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal

8. Necessário 
Crédito 
Habitação?

Sempre que o comprador recorra a um crédito à
habitação para a compra de um imóvel, o 
processo segue para a actividade 9. Realizar 
pedido de crédito. Caso contrário, o processo 
segue para a actividade 11. Assinar Contrato 
PCV.

(Comprador) - - -

9. Realizar pedido 
de crédito

O comprador dirige-se ao Banco para efectuar o 
pedido de Crédito à Habitação. 
O banco, no processo de avaliação de cedência 
de crédito, efectua uma primeira triagem tendo 
em conta:
•Cruzamento de dados com os dados do próprio 
banco;
Cruzamento de dados com os dados do Banco 
de Portugal.

Instituição 
Bancária

• Prop. de Crédito;
• Ficha de Info. Normalizada;
• Mod. Info. Pessoais;
• Fotocópia BI;
• Fotocópia NIF;
• Declaração IRS e Nota 
Liquidação;
• Fotocópia 3 últimos Recibos 
Remuneração;
• Extractos Bancários últimos 3 
meses (para não clientes);
• Declaração Compromisso 
Fiadores;
• Planta do Imóvel;
• Planta de Localização;
• Fotocópia Caderneta Predial.

- -

10. Crédito 
Aprovado?

No caso de Crédito Aprovado, o processo segue 
para a actividade 11. Assinar Contrato PCV. 
Caso Contrário, o processo termina.

Instituição 
Bancária

- - -

Descrição das Actividades (III)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal
11. Assinar 
Contrato PCV

Após a realização das actividades acima 
descritas, poder-se-á proceder à formalização da 
decisão de compra de um imóvel através do 
Contrato PCV. Na maioria dos casos, o CPCV é
feito com o reconhecimento de assinaturas.
Este documento regula os direitos e deveres das 
partes (comprador e vendedor) e as condições 
estabelecidas no negócio durante o período que 
decorre até à realização do contrato definitivo 
(escritura).

Notários • Identificação dos 
intervenientes, Identificação do 
imóvel a transaccionar;
• Preço da transacção;
• O prazo máximo para a 
celebração do contrato 
definitivo;
• Referência ao empréstimo já
solicitado ou a solicitar ao 
banco, ao facto da compra 
estar dependente deste 
empréstimo e prevendo, caso 
este não seja concedido, a 
consequente restituição do 
sinal.

• Contrato 
Promessa 
Compra e 
Venda

-

12. Efectuar 
avaliação do 
imóvel

Avaliação do imóvel efectuada pela instituição 
que efectuou o crédito.

Instituição 
Bancária

- - -

13. Efectuar 
Seguros de Vida e 
Multi-Risco

É necessário efectuar seguros de Vida, onde 
inclui exames médicos, exames de esforço, etc., 
assim como seguros Multi-Risco.

Instituição 
Bancária / 

Seguradoras

- - -

Descrição das Actividades (IV)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal

14. Proceder aos 
Registos 
Provisórios de 
Hipoteca e 
Aquisição

No caso do comprador ter recorrido ao Crédito, 
deve proceder ao registo provisório de hipoteca 
e de aquisição na CRPredial da área do imóvel.

DGRN •Impresso de requisição de 
registo (modelo B);
•Caderneta predial 
actualizada há menos de 1 ano;
•Bilhete de Identidade das 
partes bem como a sua 
presença;
•No caso de haver alteração 
do estado civil do vendedor é
necessário a certidão de 
nascimento actualizada;
•Contrato PCV (caso exista), 
serve como base do registo.

- 15 dias

15. Pedido de 
Certidão de Teor

O comprador deverá proceder ao pedido de 
Certidão de Teor, após os registos provisórios 
estarem reflectidos na ficha do imóvel, como 
comprovativo da inscrição.

DGRN –- • Certidão de 
Teor.

5 dias

16. Pedido 
Certidão de 
Direito 
Preferencial

Para o caso de o imóvel estar classificado como 
tendo direito preferencial da Câmara Municipal, 
é necessário apresentar uma certidão passada 
pela Câmara indicado a sua renúncia ao direito 
de preferência.

Câmara 
Municipal

–- • Certidão de 
Renúncia ao 
Direito de 
Preferência.

Descrição das Actividades (V)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal

17. Pedido 
Certidão de 
Direito 
Preferencial

Para o caso de o imóvel estar classificado como 
tendo direito preferencial do IPPAR, é necessário 
apresentar uma certidão passada pelo IPPAR 
indicado a sua renúncia ao direito de 
preferência.

IPPAR • Certidão de Renúncia 
ao Direito de Preferência.

20. Efectuar 
Pagamento IMT

O pagamento efectua-se no Serviço de Finanças, 
antes da realização da escritura. A liquidação do 
imposto é provisória podendo vir a ser corrigida 
oficiosamente pela Administração Fiscal após a 
transmissão de imóvel, logo que seja efectuada a 
avaliação definitiva do mesmo nos termos e com 
base nas regras do IMT.

DGCI • Declaração para 
liquidação

• Documento 
comprovativo do 
pagamento do IMT

18. Pedido 
Caderneta Predial 
/ Certidão 
Matricial

A caderneta predial é o documento que funciona 
como “bilhete de identidade” do imóvel. Tem 
por objectivo a sua inscrição na matriz, identifica 
a sua localização, a composição, a área, o 
proprietário e o valor patrimonial tributável. 

DGCI • Número do artigo 
predial (escritura)
• Freguesia
• Número de 
contribuinte

• Fotocópia da Caderneta 
Predial actualizada, em 
sua substituição, ou;
• Certidão de teor da 
inscrição matricial, cujo 
prazo de validade é de 1 
ano (Modelo 1 do IMI) 

19. Isento 
Pagamento IMT?

Caso o comprador esteja isento de pagamento 
do IMT o processo prossegue para a actividade 
21. Solicitar Isenção Pagamento IMT. Caso 
contrário o processo segue para a actividade 20. 
Efectuar o pagamento IMT.

Instituição 
Bancária (onde é

efecutado o 
pagamento)

• Identificação do 
imóvel, dada pela 
Caderneta predial ou 
Modelo 1 (caso o 
prédio ainda não 
esteja inscrito na 
matriz).

-

Descrição das Actividades (VI)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal
21. Solicitar 
Isenção 
Pagamento IMT 

É necessário requerer a concessão do benefício 
antes de adquirir a posse ou propriedade dos 
bens, ou seja, antes de realizar a escritura. O 
pedido é entregue nos Serviço de Finanças da 
zona do imóvel a adquirir

DGCI - • Documento 
comprovativo 
da isenção do 
IMT

22. Celebrar a 
escritura do 
imóvel

Perante o notário, o passo seguinte consiste em 
celebrar a escritura do imóvel. A escritura pode 
ser substituída por um Contrato por Documento 
Particular.

Notários •Certidão de Teor;
• Caderneta Predial;
• Licença de habitação;
• Certidão de renúncia de 
direito de preferência emitida 
pela Câmara Municipal 
(quando necessário);
• Certidão de renúncia de 
direito de preferência emitida 
pelo IPPAR (quando 
necessário);
•Documento comprovativo do 
pagamento do IMT.

• Escritura

23. Proceder aos 
registos de 
aquisição

Se existirem registos provisórios de aquisição, 
procede-se à sua conversão para definitivos ou, 
se não existirem registos provisórios, procede-se 
aos registos de aquisição.

DGRN - • Escritura;
•Caderneta 
Predial 
Actualizada;
•Impresso-
requesição Mod
A

Descrição das Actividades (VII)
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Análise do Processo Actual

Actividade Descrição Entidade Input Output Prazo Legal

24. Proceder aos 
registos 
definitivos de 
hipoteca

Se existir registos provisórios de hipoteca, 
procede-se à sua conversão para definitivo.

DGRN - • Escritura;
•Caderneta 
Predial 
Actualizada;
•Impresso-
requesição Mod
A

25. Pedido de 
Planta 
Autenticada

É necessário pedir uma planta autenticada para 
se poder tratar do IMI.

Câmara 
Municipal

- • Planta 
autenticada do 
imóvel

26. Condição do 
imóvel/Habitante 
permite isenção 
do IMI

As casas para habitação permanente do 
agregado familiares e as que se destinem a 
habitação para arrendamento podem beneficiar 
de isenção deste importo autárquico, por um 
período de 3 a 6 anos, consoante o valor 
patrimonial tributário do imóvel. Assim, sempre 
que haja isenção de pagamento do IMI, os 
processos seguem para a actividade 27. Solicitar 
isenção de pagamento do IMI. Caso contrario o 
processo termina.

DGCI - -

27. Solicitar 
isenção de 
pagamento do IMI

No prazo de 60 dias a contar da data da 
celebração da escritura, para requerer no 
serviços de finanças, a isenção deste imposto.

DGCI •Identificação do imóvel, dada 
pelo nº da caderneta predial 
(matriz);
•Identificação do titular 
(proprietário) do imóvel;
•Data da aquisição do imóvel.

• Comprovativo 
de isenção

Descrição das Actividades (VIII)
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Anexos

Anexo II – Fluxograma do Processo Futuro e 
Sistema de Informação de Suporte
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Desenho do Processo Futuro
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Desenho do Processo Futuro

Fluxograma do Processo Futuro (I)
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Desenho do Processo Futuro

Fluxograma do Processo Futuro (II)

Aquisição de Habitação – Antes de Assinar a Escritura
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Desenho do Processo Futuro

Fluxograma do Processo Futuro (III)
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Sistema de Informação de Suporte

• Modelo de Aplicações Proposto – Detalhe (I)

– Portal Público (internet)
• Acesso dos cidadãos credenciados ou do público em geral;
• Ponto de acesso a quem quer dar início ao processo de aquisição do 

imóvel, consultar o processo …

– Portal Interno (intranet)
• Acesso por parte das entidades intervenientes:

– DGCI, DGRN, Câmaras Municipais, IPPAR, Bancos, …
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Sistema de Informação de Suporte

• Modelo de Aplicações Proposto – Detalhe (II)

– Gestão Processual
• Camada responsável por toda a gestão do processo

– Integração com Sistemas existentes
• Camada responsável pela integração com sistemas já existentes para:

– Validação de informação;
– Consulta de dados;
– Actualização de Informação.

• Integrar com os sistemas das seguintes Entidades:
– DGRN;
– DGCI;
– Entidade gestora do BII;
– Câmaras Municipais
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Sistema de Informação de Suporte

• Principais Funcionalidades do Portal Público

– Consulta do “estado do imóvel”
• Toda a informação necessária no período “antes CPCV”

– Pedido de criação do processo de “aquisição de imóvel”
• Após validação do “estado do imóvel” e do aval por parte do 

proprietário (substituição do CPCV)

– Consulta do estado do processo
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Sistema de Informação de Suporte

• Principais Funcionalidades do Portal Interno

– Tramitação processual
• Em cada uma das fases, permitir a intervenção da respectiva entidade

– Comunicação aos intervenientes:
– Ofício ao proprietário indicando a consulta do seu imóvel por parte de 

outrém;
– Ofício ao titular indicando a necessidade de pagamento do IMI do imóvel;
– (…)

– Criação de listas de trabalho em cada uma das entidades 

– Gestão de acesso à informação 
• Níveis de acesso a informação em cada fase do processo



OS OBJECTIVOS 
DA APDSI

CONTACTOS 
DA APDSI

PATROCINADORES 
GLOBAIS

A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento em Portugal.

Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue 
necessárias ou convenientes, nomeadamente:

• Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento;

• Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da Informa-
ção e do Conhecimento;

• Contribuir para o combate à info-exclusão;

• Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação ao 
maior número possível de cidadãos;

• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento.

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do desen-
volvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem distinção 
de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de outros facto-
res, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.

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: www.apdsi.pt
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