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Oportunidades
   • Mobilização criada pela própria 
ameaça resultante no nível de 
sobrevivência em que empresas 
e indivíduos se encontram (problema cria 
a oportunidade);
   • A língua como veículo comum e 
instrumento globalizante;
   • A criação de “heróis” e de um sonho: 
o exemplo do computador “Magalhães” 
como ponto de partida nas camadas 
jovens; independentemente da sua iden-
tidade e origem, com ele se criou um 
sonho;
   • O sonho do cidadão e da sociedade 
cívica: importância da língua, do território 
e do mar, que nem sempre é captada pelos 
cidadãos;
   • Pluralidade genética;
   • Vectores de mobilização:
        - Identidade: a mobilização passa 
pelo conhecimento científi co
        - História: passado empreendedor e 
de risco; cada pessoa tem a sua forma de 
contar a sua própria História
        - Geografi a: cidade como espaço 
físico, mas também um espaço de 
emoções;

Pontos em análise
   • Tradução de “driver” por “móbil”
   • Defi nição dos actores/protagonistas de 
mobilização:
       - Estado;             
       - Indivíduos;
       - Empresas;         
       - Sociedade civil;
       - Grupos especiais (sub-grupo).
   • Questão das cidades:
       - Proximidade territorial
       - Evolução: multiplicação das 
periferias pela Internet
   • Duplo papel do Estado:
       - Governo (aparelho político)
       - Administração Pública (aparelho de 
Estado)
   • Défi ce de auto-confi ança dos 
portugueses;
   • Discurso político demasiado 
finalista, que nos coage ao limite do 
mandato político (legislatura);
   • O papel estratégico que Portugal pode 
ter no mar, na língua e no mundo.

Grupo de Trabalho I - Conclusões
Perspectivar a Mobilização para uma Mudança efectiva
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   • Existência de espaço para uma unidade 
de gestão territorial.

Recomendações
   • Acreditar em nós próprios e não 
estigmatizar o erro;
   • Combater o riso de descontinuidade 
política/governamental;
   • Para uma mudança efectiva, é preciso 
sonhar (ter/criar sonhos);
   • Sonhos compósitos: de longo prazo, com 
tempos não compatíveis com os tempos de 
governação e que cheguem aos cidadãos;
   • Na capacidade de se criar sonhos par-
tilhados, deve ser eliminado o sentimento 
de desconfiança da Administração Pública 
face ao Governo e dos cidadãos face a 
ambos;

   • No âmbito da Sociedade da Informa-
ção, definir metas concretas, extensíveis 
a outros níveis de governação central, 
regional e local, visando:
        - O aumento da literacia digital (para 
além de um ciclo de governação)
       - As metas das redes de nova geração 
(ultrapassar limitações das empresas e 
pessoas)
       -  O combate ao défi ce de cidadania 
(compromisso individual);
   • Eixo referente à Educação, Cultura 
e Artes como parte integrante do 
desenvolvimento estratégico da Sociedade 
da Informação e do Conhecimento;
   • Introdução da ferramenta do marketing 
no incremento de optimismo e auto-estima 
em geral (através de casos de sucesso em 
Portugal).

Grupo de Trabalho I - Conclusões (continuação)

Perspectivar a Mobilização para uma Mudança efectiva
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Grupo de Trabalho II

A Responsabilidade das Instituições

Asessão de trabalho constituída para pensar a 
responsabilidade das instituições no desafi o 

de mobilizar Portugal para a Sociedade da Infor-
mação partiu para as duas sessões de trabalho pro-
postas pela APDSI com duas preocupações parti-
lhadas com o grupo por Luís Amaral: a hesitação 
ou incapacidade muitas vezes demonstrada por 
instituições públicas e privadas para tomar deci-
sões e a manifesta difi culdade em passar dos pilo-
tos, dos projectos específi cos, à generalização. 

Para explicar a primeira preocupação foi dado 
um exemplo onde Portugal e Brasil foram com-
parados na adopção de um sistema electrónico de 
registo de curricula científi co. Ambos os países 
pensaram pela primeira vez no projecto sensivel-
mente na mesma altura, em 2001. Em Portugal a 
sua implementação ainda não é efectiva, enquanto 
do outro lado do Atlântico está em vigor há cerca 
de sete anos. O Brasil foi pressionado a substituir 
o suporte papel pelo suporte digital para resolver 
uma situação de emergência, mas louva-se na de-
cisão a coragem política de uma medida que im-
plicou enormes mudanças com prazos rígidos de 
implementação. A factura electrónica foi outro 
exemplo apontado na esfera das instituições pú-
blicas, por ser discutida há anos e mesmo assim a 
implementação prevista para o início deste ano ter 
falhado.           

A segunda preocupação (difi culdade em passar 
das experiências às generalizações) parte da cons-
tatação da existência de um número elevado de 
projectos que se repetem em piloto por diversas 
vezes, em alguns casos dependentes de ciclos po-
líticos que querem apadrinhar ideias idênticas mas 
sem conseguir abdicar de lhe dar uma confi gu-
ração própria. Os repetidos recomeços desperdi-
çam investimento público e deixam pelo caminho 
resultados positivos que nunca chegam a sair do 

tubo de ensaio. Por outro lado, demonstram uma 
incapacidade para avaliar o sucesso. “Já chega de 
especifi cações vamos passar às generalizações”, 
sintetiza Luís Amaral. As preocupações haveriam 
de percorrer toda a discussão e merecer o con-
senso do grupo na criação de uma recomendação 
onde se preconiza para as organizações, públicas 
e privadas, a responsabilização individual pela 
implementação de cada projecto, como forma de 
garantir a sua efectiva fi nalização.

É referida a fi gura do CTO (Chief Technology 
Offi cer) que nas empresas tem subido na estrutura 
hierarquia e ganho espaço ao nível da gestão de 
topo como fi gura responsável pela implementação 
das políticas que envolvem Tecnologias da Infor-
m a ç ã o . 
Um con-
ceito que 
se perde 
na reali-
dade das 
estruturas 
d e p a r t a -
m e n t a i s 
da função 
p ú b l i -
ca, como 
l e m b r o u 
Carlos Ja-
nicas.

J o a -
quim Al-
ves Lava-
do propõe 
que a dis-
cussão so-
bre o pa-
pel das 

Moderador 
Rui Baião

Participantes
Álvaro Freitas Gomes Durão
António Carlos Santos
António Vasconcelos Cunha
Artur Castro Neves
Carlos Janicas
Filipe Montargil
João Barreira
Joaquim Alves Lavado
José Gomes Almeida
José Palma Fernandes
José Pina Miranda
Margarida Pires
Pedro Souto
Rui Dias Ferreira
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Pontos de Partida 

1. Como explorar o potencial das redes 
sociais;
2. A “Responsabilidade Social”das insti-
tuições para com a Sociedade da Infor-
mação;
3. Parcerias institucionais para a mobili-
zação e para a mudança;
4. O trabalho em rede e a Economia da 
Informação como potenciadora da mobi-
lização;
5. Impacto do aparecimento e desen-
volvimento de novos modelos de negó-
cio das empresas na capacidade de 
mobilizar e potenciar mudanças;
6. Como mobilizar o poder político a 
nível nacional e também regional?
7. Qual o poder e o papel das orga-
nizações num processo de mobilização 
global a nível nacional.

instituições na mobilização da Sociedade da Infor-
mação se faça em cinco perspectivas abordando a 
vertente tecnocrática, política, económica, social 
e individual. Na primeira considera vital que as 
instituições sejam capazes de estudar e avaliar 
os sistemas de informação, as arquitecturas, que 
suportam as suas actividades. Ao nível político 
vê como essencial a existência de instituições 
capazes de liderar a implementação das Tecno-
logias da Informação, capacidade que não re-
conhece hoje como instalada ao ponto de dar 
resposta a questões como quanto custa e como 
se monta a Sociedade da Informação. O partici-
pante defende uma gestão mais centralizada das 
políticas para a Sociedade da Informação, che-
gando a sugerir a criação de um ministério que 
passe a concentrar as políticas nesta área. 

Do ponto de vista económico Alves Lavado 
considera que construir com sucesso a Sociedade 
da Informação é sinónimo de conseguir manter 
níveis de produtividade, aspecto intimamente li-
gado à capacidade de manter os recursos huma-
nos adequados. 

Num ambiente em que o cidadão/trabalhador 
tem de se adaptar a um novo contexto é igualmen-
te essencial a existência de instituições capazes 
de estudar de forma separada e segmentada os de-
senvolvimentos da SI, evitando a exclusão social 
e garantindo a transparência na distribuição dos 
rendimentos. É importante que à partida ninguém 
fi que excluído da possibilidade de comprar deter-
minados bens, exemplifi cou.        

A nível individual o papel das instituições no de-
senvolvimento da SI será, nesta perspectiva, encon-
trar formas de maximizar a educação e a formação.  

A visão acabou por lançar para discussão um 
conjunto de temas que todo o grupo veio a assumir 
como essencial e a serem ponto de partida para 
várias recomendações. A importância de suportar 
as actividades em arquitecturas adequadas e asse-
gurar, por outro lado, formas de monitorizar com 
frequência essa adequação foi uma das questões 
debatidas com insistência. 

Rui Barreira referiu a propósito que a tendência 

portuguesa para “fazer tudo à pressa”, sem plane-
amento é um dos principais inimigos da perfeição. 
Defendeu por isso a necessidade de princípios e 
referiu o papel que o Estado pode ter nesta ma-
téria, impondo regras claras nos seus concursos 
públicos, com capacidade para contaminar de for-
ma positiva toda a indústria e acelerar a adopção 
de boas práticas. Os participantes concordaram 
no entanto, que muitas das mudanças necessárias 
para alinhar o mercado pelas melhores práticas, 
não só ao nível das arquitecturas mas a vários ní-
veis, não pode ser feita por decreto, mas tem de 
surgir numa lógica de bottom up. 

PMEs como o elo mais fraco 
da cadeia 

As PMEs são encaradas neste enquadramento 
como o elemento do quadro institucional portu-
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guês mais necessitado de apoio, nomeadamente 
no que se refere à capacidade para seguir boas 
práticas, mas também na capacidade de acesso a 
fundos que permitam fazer a sua modernização. 
São estruturas com recursos limitados onde mui-
tas vezes os benefícios da modernização são pouco 
claros. Como lembrou Pina Miranda do ponto de 
vista das arquitecturas tecnológicas, por exemplo, 
a generalidade da oferta existente no mercado está 
dirigida a empresas de maior dimensão, nas con-
figurações e nos preços. É preciso que exista no 
mercado quem ensine às empresas porque devem 
canalizar os seus investimentos para a moderniza-
ção e que benefícios podem daí retirar, frisou. Um 
papel que, na sua perspectiva poderia ser assumido 
por entidades que se actuassem como uma espécie 
de ONGs da Sociedade da Informação. 

A ideia não gerou consenso mas a necessidade 
urgente de reformar as estruturas de apoio a este 
tipo de empresas imperou na discussão. O mode-
lo luxemburguês foi um dos exemplos analisados 
pelos participantes. Neste modelo cabe a uma es-

trutura pública com vocação para a investigação 
prestar apoio às PMEs no processo de moderniza-
ção. A recomendação do grupo a este nível acabou 
por apontar para um formato menos dependente 
do Estado, embora beneficiário do seu apoio. 

O grupo acredita que faz sentido aproveitar as 
estruturas que já existem, mas é preciso torná-las 
mais próximas dos seus destinatários, as empre-
sas. Ao nível das instituições públicas António 
Carlos Santos sugere um IAPMEI mais dinâmico, 
mudança que poderia traduzir-se na transforma-
ção em agência, mas é ao nível das organizações 
não públicas que se foca a reflexão. O grupo acre-
dita que redes criadas por associações empresa-
riais ou outras instituições distantes do Estado que 
permitem às PMEs tirar partido do efeito de rede, 
apreender boas práticas e conhecer as ferramentas 
de financiamento disponíveis são de extrema im-
portância. Exemplo citado foi o da COTEC (que 
mantém uma rede de PMEs Inovadoras) como um 
dos esforços bem sucedidos no país a este nível, 
lembrou Carlos Janicas. A necessidade de criar 
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la para ultrapassar as limitações de um mercado 
pequeno como o português, como identifi cou Rui 
Dias Ferreira que classifi cou a questão da escala 
como fundamental, a par com a canalização dos 
investimentos públicos para criar valor a nível 
mundial. Forneceu como exemplos para concre-
tizar a ideia o Plano Tecnológico e algumas medi-
das do Simplex que vê como potenciais embaixa-
dores da inovação portuguesa no resto do mundo, 
neste imperativo que é dar escala aos projectos 
nacionais. “Não podíamos usar esta energia [do 
Plano Tecnológico] para escalar produtos à escala 
mundial”, questiona. António Vasconcelos Cunha 
complementa lembrando que ter sucesso na So-
ciedade da Informação passa por “dominar os 
centros de produção de riqueza”. 

Ganhar escala é essencial 
A reflexão também conduziu os participan-

tes a defenderem que as oportunidades para as 
empresas portuguesas ganharem escala podem 
ser  moldadas pela cumplicidade que conse-
guem alcançar com as instituições públicas. A 
discussão não se focou em formas de acção pro-
teccionistas, mas nas políticas de acção que os 
organismos públicos podem levar a cabo para 
ajudar a promover a imagem do país e do seu 
tecido empresarial fora de Portugal. Reclama-se 
neste tema uma acção mais eficaz do ICEP nos 
mercados-alvo para Portugal. Uma acção que se 
revele em maior sintonia com os objectivos do 
tecido empresarial nessas localizações.   

A nível político o grupo acabou por defen-
der a necessidade de proceder à reengenharia da 
actual forma de organização das estruturas de 
comando das políticas da SI, hoje dispersa por 
vários pontos e sem um rosto próprio, para além 
do Primeiro-ministro. Acredita-se que faz falta 
dar um rosto e um orçamento próprio à Socieda-
de da Informação.

A responsabilidade social das empresas em sen-
tido lato foi também tema de refl exão para o gru-
po, que procurou aprofundar em que medida estas 
obrigações estão também relacionadas com o pa-

Principais recomendações defi ni-
das pelo Grupo II 

• Reforçar o incentivo público às redes 
e iniciativas de troca de boas práticas ou 
facilitadoras de acesso a fundos de apoio 
pelas PMEs
• Garantir a capacidade de levar até ao 
fi m as decisões tomadas pelas instituições
- Responsabilizar instituições e sobretudo 
indivíduos pela boa implementação das 
decisões
• Evitar políticas de ziguezague, man-
tendo a continuidade para além dos ciclos 
políticos 
• Defi nir cuidadosamente as arquitectu-
ras de suporte à actividade, sejam estas 
tecnológicas ou não  
• Reforçar o papel das universidades en-
quanto agentes de monitorização e aval-
iação das iniciativas para o desenvolvim-
ento da Sociedade da Informação
• A responsabilidade social das institu-
ições tem de passar pela gestão de aspec-
tos sociais: cidadania, educação e infor-
mação para a saúde e bem-estar
• É necessário dar um rosto e uma estru-
tura própria às políticas para a Sociedade 
da Informação

estruturas de apoio às PMEs já tinha aliás sido 
também sugerida num estudo do Grupo de Alto 
Nível da APDSI, onde também fi cou patente esta 
necessidade.

O grupo defendeu mesmo que estas estrutu-
ras - de aconselhamento, acesso a resultados de 
investigação e apoio na procura de fundos - po-
dem também desempenhar um papel importante 
no apoio às empresas que procuram ganhar esca-
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pel das instituições na mobilização para a SI. Para 
Castro Neves a relação não é clara. Este sublinha o 
facto das políticas desenvolvidas nesta área serem 
cada vez mais determinadas pela vontade de ir ao 
encontro daquilo que parecerá bem aos accionis-
tas bem como os constrangimentos decorrentes da 
evolução da economia e da realidade das empresas 
para um novo paradigma, cada vez mais assente na 
gestão da propriedade intelectual, à luz de limites 
éticos que se foram moldando com a evolução mo-
ral da sociedade. 

A responsabilidade social das organizações no 
desenvolvimento da SI seria abordada durante o 
encontro por diversas vezes e tendo subjacente di-
ferentes esferas, como a educação, o ambiente ou 
a saúde, com Álvaro Freitas Gomes Durão a subli-
nhar a importância de ser garantido pelas institui-
ções um papel activo na informação para a saúde 
e bem estar dos seus colaboradores. Também José 
Gomes Almeida se referiu ao tema da responsa-

bilidade social para considerar que na sua génese 
estão em grande medida os riscos de segurança in-
ternacional que as organizações hoje atravessam 
e as fizeram perceber que a sua actuação para o 
exterior deve ser mais cuidada.     

Na sua análise ao papel das instituições no de-
senvolvimento da Sociedade da Informação o gru-
po não quis deixar de fora as universidades, que 
considerou de forma unânime instrumentos com 
enorme capacidade mobilizadora. Um dos papéis 
mais relevantes que podem por isso assumir no 
processo é de entidades responsáveis pela moni-
torização e avaliação das iniciativas desenvolvi-
das para fazer avançar a Sociedade da Informa-
ção, através da realização de estudos, relatórios de 
acompanhamento e trabalhos que permitam esta-
belecer como regra a avaliação de resultados. Uma 
nota para a necessidade de manter autonomia entre 
a produção de conteúdos e o patrocínio dos traba-
lhos, de forma a garantir que os resultados apura-

dos tenham sem-
pre como destino 
a divulgação pú-
blica e não fiquem 
confinados a um 
qualquer gabinete 
por não apresen-
tarem os indica-
dores desejados.     
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Grupo de Trabalho II - Conclusões
A Responsabilidade das Instituições

Apresentação ao grupo 
Desempenhando as instituições, públicas 
ou privadas, um papel importante no 
desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, não só pelos dados que têm 
que ter disponíveis para os seus negócios 
ou actividades como pelos produtos 
de informação que fornecem, tudo isto 
suportado em TIC cada vez mais sofi sticadas, 
devemos analisar a responsabilidade dessas 
instituições no processo mencionado e 
perspectivar a sua actuação sob vários 
pontos de vista.
Antes disso, porém, queremos chamar a 
atenção para alguns possíveis aspectos 
negativos nesta actuação. Por vezes 
manifesta-se hesitação ou incapacidade dos 
dirigentes ou gestores tomarem decisões 
corajosas e assumi-las até ao fi m. Outras 
vezes, perde-se muito tempo e recursos 
em atacar problemas idênticos, cada um 
de per si, não aproveitando a experiência 
obtida na concretização de um projecto 
para generalizar a mesma actuação para 
situações semelhantes.

Face a isto propusemo-nos analisar e pre-
parámos recomendações de actuação para 
as instituições em cinco perspectivas:
     • Tecnológica
     • Política
     • Económica
     • Social
     • Individual 

Perspectiva Tecnológica 
   • Importância da preparação das arquitec-
turas (da empresa, da Informação, etc.) e dos 
projectos para as concretizar, tudo devendo 
ser feito de uma forma muito rigorosa. 
 
Perspectiva Política
   • Nomear individualidade que tenha 
capacidade, responsabilidade e autoridade 
para defi nir o caminho e garantir a execução 
das estratégias numa perspectiva de levar as 
decisões tomadas até ao fi m.
   • A abordagem deverá ser Bottom up no 
que se refere à defi nição e implementação 
das arquitecturas, e Top down para o seu 
acompanhamento e gestão.
   • Defi nir regras mandatórias a que as em-
presas terão que aderir, e assegurar o respec-
tivo cumprimento.
   • Assegurar um sentido de “cumplicidade” 
salutar entre entidades públicas e entidades 
privadas, como elemento determinante nas 
estratégias de internacionalização das empre-
sas em busca de maior escala de acção.
   • Evitar a todo o custo políticas de 
ziguezague, mantendo a continuidade para 
além dos ciclos políticos.
 
Perspectiva Económica 
   • Aumentar a produtividade do sector da 
informação na economia.
   •  Re-engenharia das organizações de 
apoio às PME no sentido de promover 
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e garantir boas práticas, melhorias de 
processos e facilitar o conhecimento sobre 
meios de fi nanciamento disponíveis.
   • As universidades portuguesas devem 
prestar atenção e intervir activamente na 
monitorização e na avaliação dos resultados 
das acções desenvolvidas pelas instituições 
no quadro da Sociedade da Informação.
 
Perspectiva Social
   • Responsabilidade social de lutar 
contra a exclusão digital, procurando-se 

Grupo de Trabalho II - Conclusões (continuação)
A Responsabilidade das Instituições

o melhor equilíbrio possível entre essa 
responsabilidade e a procura de lucro. 
   • As instituições devem garantir um 
espaço na gestão das questões sociais: 
cidadania, bem-estar, informação e 
cuidados de saúde, ambiente, educação. 
 
Perspectiva Individual
   • Necessidade de cada indivíduo 
interveniente maximizar as suas 
qualifi cações.
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