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APDSI distingue trabalho jornalístico 
 sobre Cidades e Regiões Digitais  

 
  
Lisboa, 1 de Junho de 2005 – O Prémio Editorial APDSI Sociedade da Informação 
distinguiu um trabalho jornalístico sobre as Cidades e Regiões Digitais. A vencedora da 
edição 2004, que tinha como tema "Sociedade da Informação - Presente e Futuro", foi 
Cátia Candeias, jornalista da revista Media XXI que elaborou um conjunto de 10 
pequenos textos dando conta das diferentes velocidades dos projectos Cidades e 
Regiões Digitais previstos para todo o país. 
  
O trabalho da jornalista, publicado na edição de Novembro/Dezembro da revista, 
intitula-se “Viagens na nossa rede” e faz um ponto de situação nacional que resulta de 
conversas com os principais responsáveis regionais dos projectos. 
  
Na cerimónia pública de atribuição do prémio a direcção da APDSI sublinhou que “o 
nível médio dos trabalhos voltou este ano a ser bastante bom”, uma situação que 
dificultou a selecção de um vencedor e fixou o número de trabalhos apurados para uma 
short list de 16 textos. 
  
O Prémio Editorial APDSI Sociedade da Informação conta com o patrocínio da Oracle 
Corporation e da Sun Microsystems Portugal e na edição de 2004 recebeu 37 
candidaturas, entregues até ao passado dia 11 de Fevereiro, referentes a trabalhos 
realizados ao longo de todo o ano passado. 
  
O júri do concurso, constituído por sete elementos, privilegiou a capacidade criativa dos 
trabalhos, inovação, profundidade da investigação jornalística e relevância social, 
económica, cultural e tecnológica, bem como a sua capacidade para evidenciar os 
benefícios da Sociedade da Informação.  
 
 
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 o eGovernment, eProcurement e ainda Justiça, Saúde e 
Educação Electrónicas. Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as 
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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, Monte de Caparica 
2829-516 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 


