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Numa sociedade da informação os processos políticos, sociais e económicos são suportados em sistemas de informa-
ção que recorrem em larga escala às tecnologias da informação e da comunicação.

Estes sistemas de informação, que se integram e alargam a todas as actividades da sociedade, são baseados em proces-
sos digitais que captam, armazenam, processam e comunicam informações respeitantes às actividades dos cidadãos 
- ‘governo, administração e democracia electrónicos’, ‘negócio e comércio electrónicos’, ‘sistemas de aprendizagem e de 
saúde baseados em processos electrónicos’, ‘correio electrónico’, conferência electrónica’, ‘edifícios inteligentes’ e muitos 
outros sistemas e processos de informação.

Neste início do século XXI, a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação na sociedade é um facto 
indesmentível, cuja penetração massiva só mostra tendência em acelerar.

O crescente desenvolvimento da sociedade da informação, com a sua rede cada vez mais densa e complexa de rela-
ções simbióticas entre as pessoas e as tecnologias de informação e de comunicação, tornam cada vez mais relevante 
a explicitação das características da informação, nomeadamente no que se refere a atributos tais como propriedade, 
representações, actualidade, segurança e privacidade, entre outros.

Na sociedade da informação a cidadania só pode ser exercida através do envolvimento positivo dos cidadãos nos 
sistemas e processos de informação.

A informação tem hoje existência própria e autónoma, quer dos seus criadores quer daqueles ou daquelas coisas a 
quem ela se refere. Criada a partir das mais diversas fontes e formas, a informação, uma vez em rede, não mais desa-
parece, e vai ganhando expressão e consistência, factual ou não, de forma complexa e muito dinâmica e sobretudo, 
actualmente incontrolável.

A incorrecta ou falsa informação ou o seu uso indevido pode por em perigo pessoas, a sua privacidade e até a sua 
liberdade.

Assim, há que afirmar, de forma inequívoca, os direitos e os deveres de cada cidadão e da cada organização na sua 
relação com as entidades informacionais. Há que criar e/ou actualizar normativos legais, regras éticas e práticas edu-
cacionais claras que definam as formas válidas de criação, actualização, validação, depósito, invocação, propriedade, 
segurança e privacidade que rejam as relações entre cada um de nós e todo o mundo informacional.

A única forma de regular o mundo informacional, de forma responsabilizável e rastreável, na defesa dos nossos direitos 
e no cumprimento positivo das nossas obrigações é focar a atenção em todas as fases do ciclo de vida das entidades 
informacionais, e iluminar todos os actos de interacção das pessoas e das máquinas com cada uma dessas entidades.

Numa sociedade deste tipo, os cidadãos devem estar protegidos por direitos consagrados na ordem jurídica exercida 
pelo estado de direito.

Obviamente que concomitantemente com os direitos que lhes devem ser reconhecidos, os cidadãos detêm várias 
responsabilidades. Devem manter-se informados sobre aspectos essenciais, votar democraticamente, obedecer às leis 
em vigor, e contribuir para o bem da sociedade de diversas formas (pagando impostos, cumprindo serviço militar, cum-
prindo serviço comunitário, etc.). Os cidadãos devem também agir responsavelmente exigindo recursos informacionais, 
sistemas de elevada qualidade e educação e formação.

O Grupo de Alto Nível (GAN), consciente dos mecanismos e das características da sociedade da informação e da impor-
tância da protecção dos direitos dos cidadãos no seu seio, decidiu produzir uma contribuição pública para a elaboração 
de uma “Carta dos Direitos do Cidadão na Sociedade da Informação”.

Este contributo, para além da extensão óbvia dos princípios éticos e morais que se aplicam ao mundo físico das relações 
entre pessoas e entre estas e o seu meio ambiente, foca com maior intensidade a atenção nos novos atributos que a 
informação adquiriu com a emergência da sociedade da informação. Na realidade a ubiquidade temporal e espacial da 
informação, associada ao seu custo marginal e ainda às gigantescas capacidades de processamento e armazenamento, 
obriga a que se definam novos direitos do cidadão a toda a informação que lhe diz respeito.

DIREITOS DE CARÁCTER GERAL

I.Direito à Liberdade, à Segurança e à Privacidade 
“Todas as pessoas têm direito à liberdade e à segurança” e “ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domi-
cílio e pelas suas comunicações.” �

II.Direito à Inclusão 
Todos os cidadãos têm direito aos benefícios da sociedade da informação. Para tal, devem poder dispor de meios 
para aceder, através dos múltiplos canais disponíveis, aos sistemas de informação que lhe garantam os direitos funda-
mentais previstos na Constituição da República Portuguesa, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e 
noutras declarações e pactos que defendam os direitos humanos. 
Os cidadãos com deficiência, não podem ser discriminados, devendo ser garantida a sua integral inclusão na socieda-
de da informação. �

DIREITOS FUNDAMENTAIS RESPEITANTES À INFORMAÇÃO

III. Direito à Titularidade da Informação 
Os cidadãos têm direito à titularidade� dos dados e informação de carácter pessoal que lhes digam respeito.

IV. Direito à Invocação da Informação 
Todo o cidadão tem direito a invocar ou recorrer à informação de que è titular, sempre que o considere necessário.
� Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Capítulo 2 – Liberdades, Artigos 6 e 7
� Ver Lei nº 38/2004, de 18 de Agosto, que define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação 

da pessoa com deficiência
� Esta titularidade corresponderá de algum modo, no quadro das regras legais em vigor, aos direitos de propriedade sobre a informação, e 

em que as regras de utilização e de cedência são objecto de regras legais específicas
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V. Direito à Validação e Correcção da Informação 
“Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhe digam respeito, podendo exigir a sua 
rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam nos termos da lei.” �

VI. Direito à Protecção de Dados e Informação Pessoais 
“Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito.”  � �

DIREITOS POLÍTICOS

VII. Direito à Informação para o Exercício da Cidadania 
Todo o cidadão tem direito de dispor da informação essencial para a sua acção como cidadão.

VIII. Direito de Utilização dos Meios de Acesso à Informação 
Os cidadãos têm direito à utilização das tecnologias da informação para melhor acederem à informação e ao conheci-
mento políticos e para reforçarem o seu envolvimento nos processos democráticos.

DIREITOS SOCIAIS

IX. Direito de Participação 
Os cidadãos têm direito à promoção das suas opiniões políticas e à discussão democrática, isto é, à participação políti-
ca, através de meios automáticos.

X. Direito à Educação 
Os cidadãos têm direito a um ensino adequado às necessidades da sociedade da informação.

XI. Direito à Saúde 
Os cidadãos são os titulares da informação sobre a sua saúde e têm o direito a sistemas de saúde, interoperáveis com 
base na utilização das tecnologias de informação, de qualidade certificada, e integrados por profissionais qualificados.
Os cidadãos têm direito a conhecer os registos de doença que lhes digam respeito, bem como as comunicações que 
deles são feitas entre os vários actores dos sistemas de saúde. 
 Os cidadãos têm direito à segurança e à confidencialidade dos registos médicos que lhe digam respeito, existentes 
em suportes informáticos e não informáticos, em todas as fases do processamento da informação.

XII. Direito à Justiça 
Os cidadãos têm direito a um «elevado nível de protecção num espaço de liberdade, de segurança e de justiça»�. 
Os cidadãos têm o direito a uma justiça célere, independente e imparcial. Na sociedade da informação a celeridade da 
justiça é garantida através dos sistemas de informação que suportam os processos de justiça. 
Os cidadãos têm o direito de exigir a rectificação dos dados e das informações a seu respeito, sempre que exista erro, 
de facto ou de direito, e de recorrer para o órgão jurisdicional ou qualquer outra entidade competente para fazer valer 
os seus direitos.

DIREITOS ECONÓMICOS

XIII. Direito à utilização de meios electrónicos para acesso à informação 
Os cidadãos têm direito, na sociedade da informação, à utilização de meios electrónicos e/ou informáticos para melhor 
poderem aceder à informação sobre produtos e serviços e sobre os processos económicos e sociais.

XIV. Direito à informação rigorosa e transparente 
Os cidadãos têm direito a uma informação rigorosa e transparente sobre os produtos e serviços e sobre os mecanis-
mos de poupança e de crédito.

XV. Direito à protecção de publicidade directa abusiva não solicitada 
Os cidadãos têm o direito de serem protegidos da publicidade directa abusiva não solicitada, transmitida em forma 
digital.

XVI. Direito à formação e à obtenção de qualificações 
Os cidadãos têm direito à formação e à obtenção das qualificações em tecnologias da informação compatíveis com as 
exigências dos postos de trabalho crescentemente informatizados, nomeadamente para o exercício das actividades de 
tele-trabalho.

XVII. Direito à segurança das transacções económicas 
Os cidadãos têm direito à segurança das transacções económicas efectuadas com recurso a meios informáticos.

(�) Que a Assembleia da República promova estudos e discussões sobre o assunto, tanto genéricos como especializa-
dos, cobrindo aspectos constitucionais e jurídicos, visando estabelecer o contexto legislativo adequado, em extensão 
e em tempo.

(�) Que a Administração Pública promova e implemente melhores práticas, constituindo-se ela própria como base para 
a experimentação de normativos e soluções jurídicas e tecnológicas nestes domínios.

(�) Que as associações empresariais e as organizações políticas, sociais e culturais promovam estudos e implementem 
iniciativas nestes domínios, quer no que se refere à relação das próprias empresas e organizações com a informação, 
quer no que se refere aos direitos e aos deveres dos cidadãos face à informação.

� Artigo 35º, nº 1 da Constituição da República Portuguesa
� Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Capítulo 2 – Liberdades, Artigo 8 – Protecção de Dados Pessoais, nº 1
� Lei 67/98, de 26 de Outubro, artigo 2º
� Tratado de Amesterdão da União Europeia

RECOMENDAÇÕES



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

�8�9-��� Caparica - Portugal

Tel. +��� ��� 9�9 �0� • Fax: +��� ��� 9�9 �0�

e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt

O GRUPO DE ALTO 
NÍVEL DA APDSI

O Grupo de Alto Nível (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 Direc-
ção da Associação, e que aceitem colaborar com a APDSI, colocando o seu conhecimento, a sua 
experiência e esforço individual ao serviço da comunidade nacional.

O grupo é actualmente composto por: Afonso Cascão; Alberto Sant’Ana Godinho; Alberto Serrano; 
António Brandão Moniz; António Dias de Figueiredo; António João Simões Monteiro; Joaquim Alves 
Lavado; José Dias Coelho; José Manuel Gomes Almeida; José Tribolet; Luís Amaral; Paulo Querido; 
Pedro Souto; Rui Magalhães Baião; Vicente Gaspar Pires.

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 portu-
guesas.

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 natural-
mente aos objectivos da APDSI.

As análises realizadas pelo GAN baseiam-se exclusivamente em informações que se encontram pu-
blicadas e, naturalmente, na experiência e conhecimento dos seus membros. Poderá acontecer ca-
suisticamente que, relativamente a um determinado assunto, as informações tornadas públicas pelas 
respectivas entidades responsáveis estejam incompletas ou desactualizadas.


