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PRINCIPAIS LINHAS DE ACÇÃO 

 
Livro Verde para a Sociedade 

da Informação 

 
Em 1997 o LVSI pretende ser uma reflexão 
estratégica para a definição de um caminho de 
implantação da Sociedade da Informação em 
Portugal, numa perspectiva transversal centrada nas 
suas manifestações nos múltiplos domínios da vida 
colectiva e da organização do Estado e subordinada 
a preocupações de estímulo à criatividade, à 
inovação, à capacidade de realização, ao equilíbrio 
social, à democraticidade de acesso, à protecção dos 
carenciados e dos que apresentam deficiências. 
Documento completo disponível na internet:  
http://www.acesso.umic.pt/docs/lverde.htm 

 
Portugal na Sociedade da 

Informação 

 
Documento lançado em 1999 que reforça as grandes 
linhas de orientação do LVSI. Apresenta orientações 
para o futuro, nomeadamente, no que diz respeito à 
modernização da Administração Pública. 
 Documento completo disponível na internet:  
http://www.inst-informatica.pt/servicos/informacao-e-
documentacao/biblioteca-digital/sociedade-da-
informacao-1/2005-e-anos-anteriores 

 
Programa Operacional para a 

Sociedade da Informação 

 
O POSI deu origem a alguns projectos chave de 
cidades e regiões digitais de que foi pioneiro no ano 
de 1998 o projecto de Aveiro. O Plano Tecnológico e 
o programa Ligar Portugal foram igualmente 
desenvolvidos no âmbito deste plano. 
Documento completo disponível na internet:  
http://www.fct.mctes.pt/pt/programasinvestimento/posi
/posifiles/posi.html 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plano Tecnológico 

O Plano Tecnológico é uma agenda de mudança 

para a sociedade portuguesa que visa mobilizar as 

empresas, as famílias e as instituições para que, com 

o esforço conjugado de todos, possam ser vencidos 

os desafios de modernização. Como uma estratégia 

para promover o desenvolvimento e reforçar a 

competitividade do país, baseia-se em três eixos: 

1. Conhecimento - Qualificar os portugueses para a 

sociedade do conhecimento, fomentando medidas 

estruturais vocacionadas para elevar os níveis 

educativos médios da população, criando um sistema 

abrangente e diversificado de aprendizagem ao longo 

da vida e mobilizando os portugueses para a 

Sociedade de Informação. 

2. Tecnologia - Vencer o atraso científico e 

tecnológico, apostando no reforço das competências 

científicas e tecnológicas nacionais, públicas e 

privadas, reconhecendo o papel das empresas na 

criação de emprego qualificado e nas actividades de 

investigação e desenvolvimento (I & D). 

3. Inovação - Imprimir um novo impulso à inovação, 

facilitando a adaptação do tecido produtivo aos 
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desafios impostos pela globalização através da 

difusão, adaptação e uso de novos processos, formas 

de organização, serviços e produtos. 
Documento completo disponível na internet:  
http://www.planotecnologico.pt/ 

 
Ligar Portugal 

 
Esta iniciativa é um dos vectores estratégicos do 
plano tecnológico do programa do XVII governo. Visa 
a consolidação e o reforço das iniciativas em curso e 
tem como principais objectivos:  

1. 1. Promover uma cidadania moderna 
2. 2. Garantir a competitividade do mercado nacional 

das telecomunicações 
3. 3. Assegurar a transparência da Administração 

Pública 
4. 4. Promover a utilização das TIC pelas empresas 

5. Estimular o desenvolvimento científico e 
tecnológico. 
 Documento completo disponível na internet: 

5. http://www.ligarportugal.pt/pdf/ligarportugal.pdf 

 
Projectos de eInclusão e 

Acessibilidade promovidos pela 
UMIC 

 
1.Programa Acesso para o cidadão com 

necessidades especiais 
2. Rede Solidária para pessoas com deficiência, 

idosas e em risco de eExclusão 
3. Rede de Espaços Internet  

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=18&Itemid=37%20 
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