
> 22 de ABRIL
CONFERÊNCIA “CORPORATE GOVERNANCE”

Integrada no projecto do BCSD Portugal “Sus-
tentabilidade no Sector Financeiro”, realiza-se 
em 22 de Abril a primeira de um ciclo de confe-
rências dedicado a esta temática. 

> 5, 6 e 7 de MARÇO
YOUNG MANAGERS TEAM 2008

Realizou-se nos dias 5, 6 e 7 de Março o workshop de 
abertura do projecto “YMT 2008”, no Hotel do Mar, 
em Sesimbra. Neste ano, contamos com a presença 
de 32 participantes provenientes de 26 empresas. 

> 28 de MAIO
CONFERÊNCIA ANUAL BCSD PORTUGAL 

O BCSD Portugal realizará no próximo dia 28 de 
Maio a Conferência Anual 2008. Este evento terá 
a duração de um dia e será integrado no Portugal 
Verde Expo & Conferências 2008. A conferência irá 
contar com a presença de especialistas nacionais 
e internacionais nas áreas de energia e clima e 
ecossistemas. 

Em menos de uma geração, as novas tecnologias de infor-
mação e comunicação (TIC) já se tornaram indispensáveis. 
Hoje, mais de metade das casas na Europa (EU-25) tem 
acesso à Internet e quase todas as pessoas têm telemóvel. 
No entanto, a infoexclusão é um dos grandes desafios da 
nossa sociedade. Quanto maior é a integração das TIC nas 
nossas vidas e na economia, maior é a fractura entre quem 
tem acesso e quem não o tem. 

A infoexclusão é um tema largamente debatido na sociedade actual apesar dos demais — aliás, inúmeros — 
progressos tecnológicos. 
A infoinclusão, como contraponto da infoexclusão, significa formar cidadãos capazes de utilizar as tecnologias 
de informação e comunicação para a transformação económica, social e cultural. Como tal, a infoinclusão 
deve ser encarada por todos como uma missão, pois constitui uma condição para a prosperidade da socie-
dade e do indivíduo.
Promover a literacia informacional e tecnológica é, aliás, uma das grandes ambições da Ericsson, que se rege 
sob o mote “Communication for All” — criar um mundo interligado através das comunicações.
Sabemos, porém, que a literacia digital é um desafio que requer mudanças organizacionais e culturais que 
vão muito além de se ter acesso e saber utilizar um computador. 
Na aliança contra a infoexclusão, é fundamental a conjugação das políticas nacionais de literacia digital com 
o envolvimento activo das empresas e da vontade de todos em participar na sociedade de informação. Tudo 
por “um mundo todo comunicativo”. 

FERNANDA TOMÁS, country manager, Ericsson Telecomunicações 

INFOEXCLUSÃOEVENTOS
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“Um mundo todo comunicativo”

EDITORIAL



No passado dia 21 de Fevereiro ocorreu o encerra-
mento do projecto “Young Managers Team 2007”. 
Nesta sessão, que contou com a presença de Vasco 
de Mello (presidente do BCSD Portugal), as três 
equipas apresentaram ao público os outputs produ-
zidos durante o decurso do projecto: o “Caderno de 
Sustentabilidade 2” — Evoluções Demográficas — Práticas e Ten-
dências Empresariais, da equipa Walk2Change; um jogo 
multimédia sobre simbioses industriais, da equipa 
Satélite 6.2, e uma ferramenta de gestão dedicada 
às boas práticas entre as empresas e os seus cola-
boradores, da equipa 4Terços. Para finalizar este 
projecto, o BCSD Portugal editou uma publicação, 
intitulada Jovens Gestores em Acção, que reúne os outputs 
das três equipas. 

Entrevista a
Carlos Zorrinho
Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa 
e do Plano Tecnológico 

> QUAIS SÃO OS RISCOS DA INFOEXCLUSÃO?

A infoexclusão é o maior problema do século xxi, 
não porque seja assim percepcionado, mas por 
estar na base de todos os outros problemas, das 
assimetrias, e da falta de oportunidades que en-
contramos no mundo.
A infoexclusão não é apenas digital, é também 
funcional; são pessoas que, independentemente 
de terem acesso aos meios, não têm qualificações 
mínimas para serem actores do mundo global em 
que hoje vivemos. Por isso, o combate à infoexclu-
são é a chave de qualquer estratégia progressista, 
visando uma igualdade de oportunidades, e ao 
mesmo tempo uma redução das assimetrias e um 
desenvolvimento sustentável.

> QUE MEDIDAS JÁ FORAM TOMADAS PELO 

GOVERNO, DE FORMA A REDUZIR A INFOEXCLUSÃO?

As medidas são de múltiplas tipologias. Há, por 
um lado, a inclusão dos que já são infoexcluí-
dos e já estão numa fase mais avançada da sua 
vida, e temos como exemplo a iniciativa “Novas 
Oportunidades”, que visa atingir um milhão de 
portugueses e incluí-los na sociedade digital, 
dotando-os de ferramentas para poderem des-
frutar das oportunidades. Por outro lado, ao co-
locar um conjunto de serviços públicos online, o 
Governo cria do lado da oferta uma forte moti-
vação para que os cidadãos se sintam motivados 
a infoincluírem-se, e, em contrapartida, têm a 
possibilidade de obter certificados e receber for-
mação no termo do uso das tecnologias. Neste 
âmbito, posso referir o acordo com a Microsoft, 
através do qual se virá a disponibilizar um mi-
lhão de certificados de literacia digital.
Há um conjunto de projectos em todo o país, disse-
minados pelas associações de solidariedade social, 
pelas autarquias, por criação de pontos de Inter-
net, por centrais onde se pode aprender ou aceder 
à informação... e há ainda uma área determinante 
a trabalhar, que é a da infoexclusão de raiz, ou seja, 
começar logo na escola com a inclusão de todos os 
nossos jovens estudantes. 

Posso referir a iniciativa “e-escola” e o Plano Tecnoló-
gico da Educação, que, numa 1.ª fase, fez um inves-
timento no equipamento das escolas, na formação 
dos professores para que estes possam ensinar a 
usar as novas tecnologias, e disponibilizou cerca de 
750 mil computadores com acesso à banda larga 
aos estudantes do 10.º, 11.º e 12.º anos. Estes são de 
facto passos muito significativos. 
O que nós queremos, especialmente com o Pla-
no Tecnológico, é que, por um lado, as pessoas 
sintam que têm uma vantagem clara por se in-
foincluírem e, por outro lado, que as políticas 
públicas tenham a capacidade de dar resposta a 
essas mesmas pessoas.

> QUAIS AS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EM BREVE?     

O próximo passo destina-se a preparar o País 
para que seja uma sociedade e uma economia 
do conhecimento, baseada no capital humano. 
Imagino assim que apareçam em todo o país 
muitos mais projectos de proximidade que pro-
movam o acesso às tecnologias por parte das 
populações. Ao nível da formação inicial, com 
o Plano Tecnológico da Educação, o qual conta 
com um investimento de mais de 400 milhões de 
euros, a escola portuguesa estará claramente na 
fronteira tecnológica no que respeita à criação 
de condições para a infoinclusão. 

> COMO É QUE AS EMPRESAS PODEM CONTRIBUIR 

PARA REDUZIR A INFOEXCLUSÃO NO NOSSO PAÍS?

Antes de mais, as próprias empresas devem ser 
um exemplo de boas práticas na circulação e no 
acesso à informação por parte dos seus próprios 
colaboradores.
Pretendemos que até 2010 todas as PME portugue-
sas estejam ligadas à banda larga. Neste momento, 
nas empresas, as taxas de uso da Internet no tra-
balho já estão a subir bastante. O primeiro passo é 
então que as empresas, em Portugal, sejam ricas em 
informação e no acesso à mesma, assim como as es-
colas, e sempre que necessário apoiem do ponto de 
vista económico e técnico as famílias, para que estas 
sejam também ricas em informação.
O que nós procuramos para evoluir ao nível da 
competitividade é que o País seja rico em infor-
mação. As empresas, nomeadamente as deste 
sector, têm dado um contributo muito importante 
nesta área, percebendo que podem simultanea-
mente ter um papel de responsabilidade social, ao 
participarem em determinados projectos, iniciati-
vas, alargando o mercado potencial, o que por sua 
vez criará novas oportunidades de negócio. Julgo 
que esta convergência, entre sermos socialmente 
responsáveis, ambientalmente sustentáveis, e ao 
mesmo tempo sermos competitivos em termos de 
negócio, é aquilo que me faz acreditar que esta-
mos no bom caminho.

Para mais informações, consulte

www.bcsdportugal.org 

A assembleia geral do BCSD Portugal reunida 
em 1 de Junho de 2007 aprovou por unanimi-
dade outorgar a Belmiro Mendes de Azevedo a 
condição de sócio honorário, atendendo ao seu 
contributo valioso para o avanço da agenda 
do desenvolvimento sustentável em Portugal, 
nomeadamente no papel fundamental desem-
penhado na criação e dinamização do BCSD 
Portugal e na sua acção enquanto presidente da 
direcção do conselho. Esta distinção foi entre-
gue pelo actual presidente da direcção, Vasco 
de Mello, num jantar que contou com a presen-
ça de diversas empresas portuguesas. 

> Novos membros
       do BCSD Portugal

21 de Fevereiro
> Encerramento YMT 2007

> Belmiro Mendes de Azevedo 
recebe menção de sócio honorário 
do BCSD Portugal

ENTREVISTA NOTÍCIAS



> O PANORAMA EUROPEU

Nos últimos dez anos, as tecnologias de informa-
ção e comunicação (TIC) tornaram-se acessíveis ao 
grande público. Já em 2005 (citando o anuário Eurostat 
2006/2007), 58% das casas na Europa (EU-25) tinham 
um computador e mais de metade, 48%, tinha uma 
ligação à Internet. 
Em média, 89% das empresas da UE-25 tinham 
uma ligação à Internet (99% das grandes empresas 
e 90% das PME).
Em relação aos telemóveis, em 1993 a taxa de assina-
tura era inferior a 10% na maioria dos países, em 2005 
a taxa de assinatura chegava a quase 100%, e em al-
guns países era superior, podendo a mesma pessoa 
ser subscritora de várias assinaturas. 
No entanto, em Novembro passado, a Comissão 
Europeia manifestou a sua preocupação e apre-
sentou ao Conselho da Europa uma iniciativa sobre 
a infoexclusão, a campanha “Infoexclusão, há que 
participar!”, que será lançada neste ano.  
“Na sociedade de hoje [...] não é moralmente acei-
tável nem economicamente sustentável deixar de 
lado milhões de pessoas, incapazes de utilizar as 
tecnologias da informação e das comunicações 
em seu benefício”, declarou Viviane Reding, Comis-
sária Europeia para a Sociedade da Informação e 
os Media. 
“A Comissão envia hoje um sinal claro a todas as 
partes interessadas, indústria, reguladores e go-
vernos: temos de agir em conjunto e sem demora 
para conseguirmos uma sociedade de informação 
sem barreiras e para todos.” No comunicado da Co-
missão (publicado em 29 de Novembro de 2007), 
a declaração da Comissária é contextualizada: “Em 
Riga, em 2006, os ministros da UE já se tinham 
comprometido a fixar metas claras, nomeada-
mente diminuir para metade o fosso existente na 
utilização da Internet e na literacia digital e tornar 
os sítios Web públicos 100% acessíveis em 2010”. 
No entanto, segundo a Comissão, os progressos 
mantêm-se lentos e fragmentados. Os objectivos 
de Riga, na sua maioria, não serão atingidos no 
prazo previsto.
Segundo o Eurostat, a infoexclusão tem várias 
origens: falta de infra-estruturas em zonas mais 
isoladas, falta de motivação ou ausência de com-
petências em informática, nomeadamente nas po-
pulações mais velhas ou nos países com níveis de 
escolaridades mais baixos.
Em Portugal, segundo o Observatório da Socie-
dade da Informação e do Conhecimento, a pene-
tração da Internet no 1.º trimestre de 2007 era de  
40%, correspondente ao 20.º lugar (EU-27). Con-
tudo, a penetração da Internet na população com 
níveis de educação secundária era 81%, a 5.ª maior 
da EU-27. 
A relação infoinclusão-nível de ensino é óbvia.

> O QUE ESTÁ POR TRÁS DA INFOEXCLUSÃO 
É A EXCLUSÃO TOUT COURT

A verdadeira questão é então a da educação, e tal-
vez não a do acesso às TIC. Na perspectiva política, 
a reivindicação do acesso universal acaba por tor-
nar confusa a apreensão da situação e a definição 
de prioridades. O foco sistemático nas populações 
mais idosas, por exemplo, deixa de lado outros 
factores, nomeadamente a cultura destas gera-
ções. Os adultos que têm, hoje, entre 30 e 40 anos 
terão com certeza um hábito muito mais natural 
de recorrer à Internet quando chegarem à idade 
“sénior”… Ou seja, parece haver uma confusão en-
tre um problema de exclusão social e uma simples 
transição geracional.  
Será que a infoexclusão é um problema por si só? 
Ou o sintoma de uma fractura mais profunda, rela-
cionada com o rendimento, o desenvolvimento e o 
nível de literacia? Nos países emergentes e mesmo 
na Europa actual, muitas pessoas não têm acesso 
à Internet porque são demasiadamente pobres, 
porque não sabem ler ou lêem mal, porque têm 
problemas mais urgentes para resolver: a deficiên-
cia, o acesso aos cuidados de saúde e ao emprego. 
É claro que as pessoas mais idosas com fraco ní-
vel de escolaridade, mais vulneráveis, ou seja, já 
excluídas, são também infoexcluídas.

> O PAPEL DAS EMPRESAS

Neste contexto, qual pode ser o papel das empresas, 
e sobretudo das empresas ligadas às novas tecno-
logias? Todo o sector está extremamente envolvido 
em projectos de solidariedade, de voluntariado e 
de apoio às comunidades, quer através de acções 
colectivas como a iniciativa “Connect the World”, da 
International Telecommunication Union, quer através 
de programas liderados por marcas/empresas que 
têm como objectivo contribuir para a educação 
em geral e para a literacia informática.
Um acontecimento recente, relatado na revista The 
Economist de Janeiro passado, levanta a problemá-
tica-chave: em Davos, há três anos, foi anunciado 
um plano para criar computadores portáteis 
a 100 €, tornando assim possível levar as TIC a 
milhões de crianças no mundo. Vários operadores 
juntaram-se para financiar o projecto e foram 
confrontados com uma situação imprevista mas 
talvez previsível: um dos participantes decidiu 
deixar o programa para entrar no mercado com 
a sua própria oferta e com um fim assumidamen-
te lucrativo. 
A história leva a pensar: será que existe um mer-
cado potencial e lucrativo nos países em desen-
volvimento? Junto da população infoexcluída em 
geral? Com preços acessíveis? Se a resposta for 
não, então deve-se continuar na via da filantropia, 

> Os paradoxos da infoexclusão

conclui a The Economist. Mas se existem razões para 
pensar que é possível desenvolver um negócio 
rentável, então será muito mais eficiente pen-
sar em termos de mercado. Atrair capitais para 
operações de larga escala é muito mais fácil para 
empresas do que para organizações sem fins lu-
crativos. Estar sempre dependente da boa von-
tade e de donativos pode travar o processo. Na 
China e na Índia, o sucesso dos telemóveis tem 
tudo a ver com os tais fins lucrativos, e no entan-
to milhões de pessoas pobres estão a juntar-se 
aos “infoincluídos”, a criar emprego, a dinamizar 
a economia. 
É o tão famoso mercado de bottom of the pyramid que 
passa a funcionar. Será que, em Davos, os líderes 
avaliaram mal a vitalidade dos mercados?, pergun-
ta a The Economist. 
Uma interpretação possível desta história: as ac-
ções de caridade podem ajudar as empresas a 
criarem parcerias, projectos-piloto e a conhece-
rem melhor as necessidades das populações mais 
desfavorecidas, mas a verdadeira alavanca, a que 
garante uma mudança radical e sustentável, é o 
mercado e a capacidade de inovação.

Para mais informações, consulte

www.bcsdportugal.org 

DESTAQUE



Com quase 20 anos de actividade no combate à solidão, à exclusão social, escolar e profissional de cidadãos com necessidades especiais, a Portugal Telecom, hoje 
através da sua Fundação, tem promovido a inclusão social, escolar e profissional de pessoas com deficiências ou incapacidades, doentes, idosas e em situação de risco. 
O que move esta Fundação é a convicção de que é crucial contribuir, de forma activa, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e de que as tecnologias de 
informação e as telecomunicações desempenham um papel fundamental nesse processo. É por certo a componente mais significativa e que exige maior envolvimento, 
pessoal e próximo da Fundação PT, no quadro da sua cidadania. 
São casos como o da Daniela ou do Sérgio, a quem a doença precocemente encurtou a vida, que fazem acreditar que a política de intervenção social da PT tem lógica e 
sustentabilidade. Neste âmbito, a Fundação PT tem o privilégio de saber que a TeleAula (solução tecnológica desenvolvida pela PT Inovação que permite que os alunos 
frequentem em tempo real as aulas) deu a estes dois jovens, nos últimos tempos, um certo sentido à vida. Permitiu-lhes ir à escola sem sair de casa, o que, para além 
de ser uma aventura, era um estímulo para acordar todos os dias. Ao longo dos anos, e desde 1995, no total terão sido abrangidas perto de quatro centenas de alunos. 
Note-se que a TeleAula, além de permitir o desenvolvimento curricular dos alunos envolvidos, assegura algo 
humanamente indispensável: a sua socialização e sociabilização. 
O desenvolvimento e o apoio à utilização de softwares que permitem que pessoas com baixa visão ou cegas 
utilizem o computador, o telemóvel e acedam à Internet sem problemas, facilitando-lhes a vida na escola, no 
trabalho ou no acesso a serviços, é uma vantagem fundamental. Para esta população e para pessoas com dis-
função neuromotora, deficiência mental ou dificuldades na fala, o desenvolvimento de tecnologias de apoio 
permite-lhes o acesso à sociedade de informação e de conhecimento, mas acima de tudo confere-lhes um 
bem tão essencial como é o da comunicação com os outros. Dá-lhes voz através do computador. Utilizando 
estes softwares, conjuntamente com outras tecnologias de apoio, pessoas com deficiência neuromotora e sem a 
fala podem escrever um livro de poemas, ou criar uma segunda vida no Second Life como modo de desenvol-
vimento das suas competências, ou ainda frequentar a sua escola ou curso superior.
São milhares de pessoas que podem beneficiar destas tecnologias. Podem fazê-lo por aquisição directa ou 
através das dezenas de centros de recursos Internet instalados pela Fundação PT ao abrigo de protocolos 
estabelecidos com as diversas IPSS. 
Para o sucesso de um projecto de inclusão não basta ter a tecnologia, os recursos financeiros e o capital, é preci-
so ter uma boa gestão, pessoas sensíveis, informadas e formadas. A componente humana é imprescindível. 

Para mais informações, consulte www.bcsdportugal.org 

Foi lançada no passado dia 21 de Fevereiro a ver-
são portuguesa da publicação Energia para um Futuro 
Sustentável, do WBCSD, com o patrocínio da REN — 
Redes Energéticas Nacionais. 

Ficha técnica | Edição Propriedade
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Coordenação: Luís Rochartre | Susana Azevedo  

No ano de 2007, o BCSD Portugal iniciou a edição 
de uma colecção de publicações denominada 
“Cadernos de Sustentabilidade”. Estas publicações pretendem 
reflectir temas-chave da sustentabilidade em áreas 
relevantes para o sector empresarial, bem como 
para a sociedade em geral. 
O “Caderno de Sustentabilidade 1” — Os Indicadores para as 
Empresas foi lançado no passado dia 30 de Janeiro 
com o patrocínio do Banco Santander Totta, a 
Fundación Santander, a KPMG e o Grupo Portucel 
Soporcel. Neste evento contámos ainda com a 
presença de José Luis Blasco, autor do livro.
O “Caderno de Sustentabilidade 2”  — Evolução Demografica 
— Práticas e Tendências Empresariais foi lançado no 
passado dia 21 de Fevereiro e é o resultado do 
trabalho da equipa Walk2Change, que integrou o 
projecto “Young Managers Team 2007”. 

> Edição “Cadernos 
de Sustentabilidade”

Foi lançada, em Lisboa, no fim de Janeiro, a primeira 
peça de teatro para empresas sobre a responsabili-
dade social e o desenvolvimento sustentável, uma 
criação da Inspire, Comunicação para o Desen-
volvimento Sustentável, em parceria com o BCSD 
Portugal, a Faculdade de Economia e Gestão da 
Universidade Católica do Porto e a Comissão Nacio-
nal da UNESCO. Esta representação dramatúrgica, 
que vai às empresas, coloca o acento nos dilemas 
e interrogações, legítimas, que as empresas vivem 
no seu caminho para a sustentabilidade. 

> Peça de teatro sobre 
desenvolvimento sustentável 
Para Quê Mudar?

> Lançamento
Energia para um Futuro Sustentável
21 de Fevereiro

Redacção, Design e Produção

> Calendário de workshops 
a realizar 

ACTUALIDADES

Infoexclusão e necessidades especiais
CASO 

>      “Eficiência energética”
     10 de Abril – Lisboa / 16 de Abril – Porto

>      “Ecoeficiência”
     6 de Maio – Lisboa / 15 de Maio – Porto

>     “Stakeholders: envolver e comunicar”
   14 de Maio – Lisboa


	newsweb_bcsd_1
	newsweb_bcsd_2
	newsweb_bcsd_3
	newsweb_bcsd_4

