NOTA DE AGENDA
A inclusão digital no desenvolvimento económico
Fundação Portuguesa das Comunicações, 16 de maio 2014
Lisboa, 15 de maio 2014
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) comemora o Dia Mundial das
Telecomunicações e da Sociedade da Informação e apresenta as atividades que
desenvolve no contexto da Rede TIC e Sociedade e na área da Inclusão e Literacia Digitais.
33% dos portugueses nunca utilizaram a Internet. A inclusão digital é precisamente o tema da
sessão organizada pela FCT, com o apoio da Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC),
para assinalar o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. Na manhã do
dia 16 de maio, a sessão “A Inclusão Digital no desenvolvimento económico”, pretende
promover as possibilidades que o uso da internet e das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) trazem às sociedades e às economias e o seu papel crucial na superação da
fratura digital e na redução de desequilíbrios sociais e regionais.
A abertura do evento será presidida pela Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e a
moderação das sessões ficará a cargo da Diretora Editorial da Casa dos Bits, a jornalista Fátima
Caçador. O evento conta ainda com a participação de um painel de oradores que irá apresentar
diferentes iniciativas em curso, que visam fomentar a inclusão digital e o aumento da confiança
na utilização da Internet e das TIC.
Uma das iniciativas em curso a ser apresentada no evento é a Rede TIC e Sociedade, coordenada
pela FCT. Um instrumento de integração e fator de coesão, esta Rede procura estabelecer
relações de cooperação entre vários stakeholders, necessárias para a criação de uma política de
inclusão e de literacia digitais que atue verdadeiramente aos níveis local, regional e nacional.
Também coordenado pela FCT, o Centro Internet Segura (CIS) marca presença na sessão,
abordando as principais preocupações com a segurança e confiança na utilização da Internet uma realidade que se estende a diferentes sectores da sociedade. Desde 2011 que o Centro
Internet Segura desenvolve ações de sensibilização que já envolveram cerca de 60 000 pessoas,
em particular crianças e jovens, mas também professores, pais e cidadãos seniores, através de
uma rede de parceiros que inclui escolas, bibliotecas, canais de televisão, Policia judiciária e
GNR, centros de inclusão digital, administração pública central e local, ONGs.
Serão ainda apresentados os resultados preliminares do estudo internacional comparativo Net
Children Go Mobile e efetuado o balanço de 10 anos de Centros de Inclusão Digital do Programa
Escolhas.
Adicionalmente serão divulgadas as linhas de financiamento do programa Horizonte 2020 para
projetos na área da Inclusão Digital. A sessão termina com uma mesa redonda sobre estratégias
para redução da percentagem de infoexcluídos em Portugal.
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O dia 17 de maio foi assinalado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial
das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, este ano dedicado ao tema “Banda Larga
para um desenvolvimento sustentável”. Em 2014, a efeméride será celebrada, excecionalmente,
no dia 16 de maio, a nível internacional.
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