
 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 
 

PENSAR O FUTURO 
DA 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 
 
 
A APDSI reuniu no Convento da Arrábida um conjunto de personalidades que, 
de diferentes perspectivas reflectiram e exploraram, em conjunto, novas ideias e 
entendimentos sobre o que será a Sociedade da Informação e do Conhecimento 
num mundo que é cada vez mais complexo e que nos coloca permanentes 
desafios.  
 
Perceber de que modo a Sociedade como um todo influencia a inovação e a 
opção de novas tecnologias e noutro sentido explorar de que modo estas vão ao 
encontro das necessidades dos cidadãos, de diferentes grupos sociais, das 
empresas e das instituições en geral. 
 
Os trabalhos foram focalizados em quatro vertentes: 

 O Indivíduo – Novos modelos de comportamento humano 
 A Sociedade – A Evolução das Instituições e as Novas Formas de 

Democracia 
 O Mercado – Incertezas, Riscos e Expectativas 
 A Tecnologia – O Ciberespaço e as Infraestruturas Tecnológicas 

 
No debate foi sublinhada a necessidade da libertação da ideia mecanicista e de 
contextos cultural e socialmente activos para enriquecimento do processo de 
educação e formação do conhecimento. 
 
Reflectiu-se sobre os vários factores que condicionam o contexto social e 
político do desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento, 
tendo-se analisado mais em pormenor as tendências, os desafios e as 
incertezas, constatando-se a necessidade de um programa de acção para o 
futuro no que concerne às políticas a seguir no domínio público para o 
desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento no nosso 
país. 
 



O indivíduo, “technologically nurtured”, informado, “empowered” e em 
comunidades mutantes, refará os seus futuros.  
 
O desenvolvimento do mercado dos serviços da Sociedade da Informação e a 
massificação das acessibilidades da Banda Larga devem ser assumidos como 
um objectivo nacional com a criação de compromissos quer por parte do Estado 
quer da sociedade civil que contribuirão para o relançamento da actividade 
económica e que passam nomeadamente por: 

- empenhamento político em acções de modernização da Administração 
Pública com recurso intensivo aos serviços da Sociedade da 
Informação; 

- criação de mecanismos de gestão do risco e de optimização de 
recursos Comunitários que apoiem o esforço de investimento na 
criação de infraestruturas e desenvolvimento de aplicações e serviços: 

- ênfase no valor dos serviços na óptica dos utilizadores 
 
Constatou-se a existência de tecnologia disponível, suficiente para melhorar a 
prazo as relações, as formas de trabalho e de vida dos indivíduos e das 
instituições em geral, faltando contudo criar condições de cultura de uso que 
potenciem a utilização criativa da tecnologia aos vários níveis da sociedade. 
 
A importância da definição clara de um desígnio nacional suficientemente forte, 
acompanhada de liderança ao nível político, foi identificada como requisito crítico 
para a dinamização do mercado e a elevação do país a patamares de 
desenvolvimento económico e social em que todos, cidadãos, empresas e 
outras instituições deles beneficiem. 


