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Lisboa, 03 de outubro de 2013 - O Grupo de Alto Nível (GAN) da APDSI apresentou 

hoje, na sede da APDSI, em Telheiras, a sua 16ª Tomada de Posição pública na qual o 

grupo relator concluiu que «há falta de investimento em TIC em Portugal». 

 

Intitulada “As TIC e a Produtividade: A Escassez de Investimento no Software em 

Portugal”, esta Tomada de Posição do GAN teve por base estatísticas da Comissão 

Europeia, apresentadas pelo economista Joaquim Alves Lavado, um dos seus relatores, 

que comprovam que as TIC estão ligadas ao aumento da taxa de crescimento da 

produtividade: «Se é assim porque é que não conseguimos? Portugal deveria 

implementar uma política que promovesse prioritariamente o investimento TIC nos 

domínios de maior impacto na produtividade», instigou o especialista. 

 

Num dia em que o Governo português voltou a dominar os media com novas 

perspetivas de austeridade, o GAN assegura que «o investimento nas TIC através de 

software poderá ser a chave para o aumento da taxa de crescimento da 

produtividade», enquanto sugere maior qualificação de gestores, utilizadores e 

especialistas. 
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Baseada em indicadores do Eurostat, esta Tomada de Posição mostra que Portugal, 

quando comparado com a média da União Europeia, tem maior percentagem de 

utilizadores da Internet dedicados a atividades sociais e menor percentagem dedicados a 

atividades económicas. Outro dado que reforça esta constatação é o de que Portugal tem 

uma taxa de cobertura do território em banda larga “notável”, sendo o país que mais 

coloca posts nas redes sociais. 

 

Na origem destes valores desfavoráveis ao nosso país o economista aponta vários 

fatores, de entre os quais a ausência de investimento por parte do próprio Governo nas 

empresas portuguesas de software. 

 

Para Joaquim Alves Lavado, enquanto representante do GAN, «para potenciar o 

crescimento económico, Portugal precisa de melhorar a contribuição dos investimentos 

TIC e da produtividade multifator, inovando e promovendo o progresso organizacional 

e o progresso tecnológico, incrementando os conhecimentos do fator trabalho, 

simplificando as leis, melhorando a justiça e diminuindo a burocracia». 

 

De entre as oito recomendações que o GAN faz para levar a um maior investimento por 

parte do Governo nesta área, está o fomentar do investimento em TIC e em software, o 

recurso a capital de risco para investimento em TIC e o desenvolvimento de uma 

atitude de avaliação: «Portugal investe mal porque não avalia o retorno do que investe. 

Esta Tomada de Posição é um contributo para alterar essa má tradição. Temos crescido 

pouco e o investimento foi mal feito, isso deveria servir como lição», conclui. 

 

O GAN é composto por um pequeno número de membros selecionados individualmente 

pela direção da APDSI, colocando o seu conhecimento e experiência ao serviço da 

comunidade nacional. O GAN tem a missão de facultar à Direção da Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, de forma sistemática e 

continuada, uma avaliação qualitativa e quantitativa da ação dos Órgãos de Soberania 

e de outras iniciativas relevantes na área da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. 

 

 
 

Apresentação da 16ª Tomada de Posição do GAN da APDSI 



 
 

 

03 de outubro de 2013  Pág. 3 de 2 

 

16ª Tomada de Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI:  

«Há falta de investimento em TIC em Portugal» 

 

 

 

 

Sobre a APDSI 

Criada em 2001, a APDSI tem por objetivo 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 atividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 

trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da atualidade na Sociedade da 

Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 

Educação, Comércio e Negócio Eletrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI procura 

identificar as tendências de evolução e também as interações 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. A APDSI 

tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 

 

 

 

Para mais informações contacte: 

 
Daniela Azevedo 
Comunicação e Imagem 
APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  
Rua Alexandre Cabral, Nº 2C - Loja A 
1600-803 Lisboa, Portugal 
Tel.: +351 217 510 762 
E-mail: noticias@apdsi.pt 
Sítio na web: http://www.apdsi.pt 
Facebook: http://www.facebook.com/apdsi.portugal  
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