
  

 
 
 

Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI 
4 de Março de 2009 

Hotel Tiara Park Atlantic (ex-Meridien) 
 Sala Évora 

 
Grupo de Alto Nível da APDSI analisa o Poder Local e a 

Sociedade da Informação em Portugal 
- A evolução das Câmaras Municipais 

 
 
Lisboa, 27 de Fevereiro de 2009 – O Grupo de Alto Nível (GAN) da Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) promove no 
próximo dia 4 de Março, pelas 11:30 horas, no Hotel Tiara Park Atlantic em Lisboa, a 
apresentação da sua sétima tomada de posição com o tema “O Poder Local e a 
Sociedade da Informação em Portugal”. 
 
A construção da Sociedade da Informação é um processo complexo, que deve ser 
participado por diversos agentes, onde as regras e responsabilidades dessa participação 
são muitas vezes difusas e indeterminadas. 
 
A visibilidade social e o empenho político que têm ocorrido nos últimos anos, tornam 
particularmente importante a percepção da qualidade da presença na Internet das 
Câmaras Municipais, pois é nessa percepção que se baseia, fundamentalmente, o juízo 
público que determina o sucesso ou insucesso dos esforços desenvolvidos.  
 
Todos os cidadãos e todas as organizações devem ser envolvidos na construção da 
Sociedade da Informação, pois trata-se de um fenómeno do qual ninguém deveria ser 
excluído. Não sendo um processo construtivo espontâneo, é necessário promovê-lo, 
cabendo a cada um parte desse esforço. À administração central, aos cidadãos, às 
empresas, às autarquias, às universidades, enfim, a todos. Mas são as Câmaras 
Municipais que detêm em cada uma das regiões onde se inserem um papel de charneira, 
com capacidades e oportunidades únicas que derivam da sua proximidade aos cidadãos 
e das responsabilidades que tem para com os seus munícipes. 
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Importa assim acompanhar a sua evolução e situação, e desse acompanhamento retirar 
as aprendizagens que permitam ajustar continuamente as políticas e as práticas que 
potenciem o sucesso da construção da Sociedade da Informação que todos ansiamos.  
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Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 
procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 
aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 
Portuguesa.  
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI 
Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação 
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI 
Campus da Caparica, 
Torre – Monte de Caparica 
2825-149 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt / URL: http://www.apdsi.pt 


