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Oportunidades e desafios para a Administração Pública Local 

no contexto da Sociedade da Informação 

 

Introdução 

 

Muitos dos serviços públicos são cada vez mais, prestados no âmbito das regiões e das 

autarquias, confirmando a tendência descentralizadora das modernas administrações públicas. 

Paralelamente aos serviços de proximidade, os cidadãos e as empresas exigem cada vez mais 

serviços online que tirem partido de todas as potencialidades que a sociedade da informação 

hoje nos oferece. Desta forma a administração pública regional e local estará a dar um 

importante contributo para a sua desburocratização e transparência, para a melhoria da 

qualidade de vida do cidadão e para o reforço da cidadania. 

Com o objectivo de contribuir para a discussão do impacto da Sociedade da Informação no 

âmbito da administração pública regional e local e dos seus agentes, de modo a que o cidadão 

possa vir a ter acesso a cada vez mais e melhores serviços públicos online, a APDSI propôs-

se organizar um conjunto de workshops sobre as perspectivas de desenvolvimento da 

Sociedade da Informação nas autarquias locais tendo como referência o QREN 2007/2013. 

A estratégia seguida por este grupo de trabalho da APDSI, que tinha como objectivo a 

identificação dos desafios e oportunidades para a Administração Pública Local no contexto 

da Sociedade da Informação, foi levar o debate desta problemática para junto do poder local. 

Houve a preocupação de que o debate não ficasse centrado no nível da administração local 

mas que fosse alargado ao nível da administração regional. 

Os tópicos que foram propostos para discussão, tendo sempre como referência a sociedade da 

informação, foram: 

 - Gestão/Recursos; 

 - Cidadania e participação do cidadão; 

 - Transparência da administração; 
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 - Boas práticas; 

 - Modelos de cooperação entre os agentes regionais e locais; 

 - Interoperabilidade. 

Para cumprir esse objectivo foram planeadas duas workshops, uma a realizar em Guimarães e 

uma outra em Setúbal. Foi também planeada uma sessão final de fecho e apresentação de 

conclusões a ser realizada em Lisboa. As duas primeiras sessões foram organizadas segundo 

o mesmo modelo, tendo participado representantes do Plano Tecnológico, do QREN, das 

cidades e regiões digitais, das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, de 

autarquias, de associações de municípios, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, de universidades e empresas. As workshops foram muito participados, tendo a 

capacidade das salas limitado o número de participantes. A sessão final consistiu na 

apresentação dos resultados e conclusões dos trabalhos das duas sessões preparatórias, tendo 

sido também apresentados resultados dos estudos “A presença na Internet das câmaras 

municipais portuguesas” realizado pela Universidade do Minho e “Cidades e Regiões 

Digitais: Velhos e Novos Desafios” realizado pela Universidade da Beira Interior e tendo 

também sido feito o ponto de situação dos projectos Cidades e regiões digitais pelo Gestor do 

POS Conhecimento. 

As workshops tiveram breves intervenções por parte dos oradores convidados, tendo estes 

sido discutidos, comentados e objecto de diversos testemunhos pelos participantes. 
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1ª Workshop 

A 1ª workshop foi realizada na Universidade do Minho em Guimarães e contou com os 

seguintes oradores convidados: 

 

• Prof. Carlos Zorrinho (Coordenador do Gabinete de Coordenação da Estratégia 

de Lisboa e do Plano Tecnológico) 

• Dr. Jaime Quesado (Gestor do POSC) / Cidades e Regiões Digitais 

• Eng.º Rui Monteiro (CCDR-N Chefe de Divisão de Prospectiva, Informação e 

Estudos Regionais) 

• Eng.º Júlio Martins Faria Mendes (Vereador da Câmara Municipal de 

Guimarães / Representação da ANMP) 

• Dr. Pedro Paraíso (Gestor do Projecto Viseu Digital) 

 

Esta sessão teve 48 participantes, dos quais 36% de câmaras municipais, 28% de empresas, 

26% de universidades, 8% de projectos de regiões digitais e 2% de comissões de coordenação 

regional. 



 

 

Oportunidades e desafios para a Administração Pública Local  
no contexto da Sociedade da Informação 
 
   

6 de 10 

 

2ª Workshop 

A 2ª workshop foi realizada no Instituto Politécnico de Setúbal em Setúbal e contou com os 

seguintes oradores convidados: 

 

• Prof. Dias Coelho (Presidente da APDSI) 

• Prof. Manuel Laranja (Assessor do Gabinete de Coordenação da Estratégia de 

Lisboa e do Plano Tecnológico) 

• Dr. Jaime Quesado (Gestor do POSC) / Cidades e Regiões Digitais 

• Dr. António Fonseca Ferreira (Presidente da CCDR LvT) 

• Dr.ª Maria das Dores Meira (Presidente da Câmara Municipal de Setúbal / 

Representação da ANMP) 

• Fátima Mourinho (Secretária Geral da Associação de Municípios da Região de 

Setúbal) 

 

Esta sessão teve 98 participantes, dos quais 42% de empresas, 29% de câmaras municipais, 

12% de universidades, 10% de projectos de regiões digitais e 7% de comissões de 

coordenação regional. 
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Conclusões 

Em ambas as workshops as intervenções dos oradores convidados foram de extrema 

qualidade, dando origem a discussões muito participadas. A riqueza de todas as intervenções 

permitiram identificar uma convergência para sete grandes oportunidades e desafios. 

 

1 – Exclusão/Inclusão 

Sendo a Info-Inclusão/Info-Exclusão um problema universal na construção da 

Sociedade da Informação, as assimetrias regionais e locais, particularmente notórias 

no nosso país, tornam este problema merecedor de uma atenção redobrada por parte 

dos agentes locais e regionais. 

 

  2 - Cidadania 

O actual sistema democrático, sustentado pelos mecanismos tradicionais, demonstra 

sinais de esgotamento, que começam a ser globalmente reconhecidos. Os novos 

instrumentos da sociedade da informação são uma oportunidade que deve ser 

aproveitada para a renovação do sistema democrático e do exercício da cidadania, 

aos níveis central, regional e local. 

 

3 – Utilidade do investimento 

O excesso de oferta de serviços online por parte da administração local e regional, 

em relação à procura efectiva por parte dos cidadãos acarreta um desperdício 

decorrente dos investimentos feitos para além dos justificados pela procura real. 

A procura de serviços pelo cidadão para além do nível dos que são disponibilizados 

pela administração, traduz uma incapacidade de resposta com elevado custo político. 

Julga-se desejável a procura do ajustamento continuado entre o investimento na 

oferta de serviços online e a capacitação dos cidadãos no acesso a esses serviços. 
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4 – Sustentabilidade dos projectos 

Nos dias de hoje é por todos reconhecida a necessidade da viabilidade económica 

dos projectos de investimento público na construção da sociedade da informação. 

Contudo, importa reconhecer que alguns desses investimentos devem resultar da 

responsabilidade social dos agentes públicos locais e regionais, pelo que, 

naturalmente, os critérios de avaliação não podem ser estritamente de natureza 

económica. Assim sendo, a responsabilidade da sustentabilidade dessas iniciativas 

deverá caber aos agentes locais. 

Reconhece-se que a fronteira entre o que é incentivo e dinamização de novos 

projectos para a construção da sociedade da informação e o que é uma intervenção 

perturbadora do normal funcionamento dos mercados e da actividade económica tem 

contornos muito difusos e subjectivos. 

 

5 – Envolvimento das instituições públicas e privadas 

Enquanto o envolvimento dos agentes da administração local e regional é um 

resultado natural da sua localização e missão, o envolvimento das instituições 

privadas deveria resultar, em parte, da aplicação de critérios que favorecessem as 

empresas locais, tornando-se assim um instrumento de racionalização do 

ordenamento do território. 

 

6 – Infra-estrutura de comunicações 

A inexistência de uma infra-estrutura nacional de comunicações que suporte o 

acesso em banda larga à generalidade dos cidadãos tem sido uma limitação a um 

mais rápido desenvolvimento da sociedade da informação. 

Paradoxalmente foram atribuídas fatias significativas de investimento público aos 

projectos locais e regionais para a construção de infra-estruturas de comunicação 

(redes de fibra óptica), sem que desse investimento tenha resultado a espectável 

massificação do acesso à banda larga por parte dos cidadãos. 

Julga-se que há uma necessidade premente de regular, encontrar e incentivar 

modelos de exploração que permitam integrar todas as infra-estruturas entretanto 
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construídas, numa solução nacional que de facto potencie a acessibilidade 

generalizada a serviços de qualidade. 

 

7 – Construir sobre o que está feito 

Tem havido um significativo desaproveitamento, quer das redes organizacionais que 

se constituíram em torno dos projectos de construção da sociedade da informação 

locais e regionais, quer dos produtos, serviços e aprendizagens que daí resultaram. 

Julga-se que deveria haver mecanismos que melhorassem o aproveitamento dos 

esforços anteriormente realizados como ponto de partida para as iniciativas futuras. 

 

Naturalmente que estes sete tópicos são uma síntese que resultam da nossa interpretação das 

diversas intervenções, muitas delas notáveis, que foram realizadas nos dois workshops. Sem 

pretensiosismo temos a esperança que o resultado destes trabalhos possa ajudar neste 

processo de construção da sociedade da informação que todos ansiamos. 
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