
A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
E O ALGARVE – A IMPORTÂNCIA DE MEDIR 
AS TIC

As acções relacionadas com a Sociedade da Informação requerem 

a disponibilidade de informação regional comparável. Este tipo de 

informação ainda não existe ao nível regional com o grau de de-

talhe desejável.O Sensitic 2 desenvolvido no âmbito do PIC INTER-

REG III B Atlantic Area dá um pequeno contributo para este tema ao 

analisar em dois anos consecutivos (2004 e 2005), sete regiões do 

Espaço Atlântico. O projecto focou seis temas distintos: Cidadãos, 

Empresas, Administração Local, Educação, Cultura e Turismo. A 

metodologia adoptada pelos vários parceiros foi a mesma o que 

originou a possibilidade de comparação dos indicadores entre os 

diferentes territórios. .

Hugo Pinto - BIC Algarve-Huelva

A nossa época tem sido vista como 
um momento de mudança em que 
surge um novo paradigma técnico-eco-
nómico, a 5ª onda longa de Kondratiev, 
a era das TIC1. De facto o mundo actual 
vive um momento caracterizado por 
um ritmo forte de mudança. Castells 
(2005) vê as TIC na Sociedade da 
Informação (SI) como o carvão e o 
aço na Revolução Industrial. Seguindo 
a tipologia de análise proposta por 
Freeman e Louçã (2004:313) o novo 
Produto Nuclear da actualidade é o 
Circuito Integrado, a microelectrónica. 
O ramo condutor é a Indústria Infor-
mática, de computadores e software, 
onde a nova infraestrutura base são as 
telecomunicações e a Internet. A lei de 
Moore2 prevê que a capacidade de um 
circuito integrado duplique em cada 
18-24 meses. A lei de Metcalfe postula 
que o valor de uma rede quadriplica 
se o número dos utilizadores duplicar 
em cada ano. Carvalho et al (2002:160) 
mostram que em conjunto estas duas 
leis pemitem entender o que provoca 
a rapidez deste processo de desenvol-

vimento e a explosão da Internet, os 
utilizadores têm acesso a um produto 
cujo valor é muito superior ao custo.

As TIC provocaram uma mudança 
organizacional: enquanto o paradigma 
do séc. XIX era a fábrica, no séc. XX 
a empresa, no séc. XXI será a Rede3. 
Segundo Barquero:

Uma rede pode ser definida como 
o sistema de relações e/ou de con-
tatos que vincula as empresas e/ou 
atores entre si e cujo conteúdo 
está relacionado a bens materiais, 
informação ou tecnologia. Na ótica 
da atividade econômica, ela seria 
constituída pelas relações entre 
empresas ou entre empresários 
que tornam possíveis as trocas de 
bens e serviços ou informações 
que incorporam conhecimentos. 
(2002:98)

Alguns autores como Rifkin (2003) 
afirmam que as TIC são cruciais para o 
futuro da Humanidade. Estas tecno-
logias estruturam a Sociedade em 
Rede, e são elas que vão provocar a 
Terceira Revolução Industrial, uma vez 

que vão permitir substituir o petróleo 
e os combustíveis fósseis pela energia 
do futuro, o hidrogénio, que cada 
indivíduo vai poder produzir e trocar os 
seus excedentes através da utilização 
das TIC. Através das TIC iremos passar 
de uma Sociedade da Informação 
para uma Sociedade do Conhecimen-
to e depois para uma Sociedade da 
Sabedoria.

As TIC não são um objectivo, mas 
são um elemento-chave para a eficiên-
cia e troca de conhecimento, assumin-
do um papel central para um desenvol-
vimento territorial mais equilibrado.

Necessidade de medir para poder 

actuar 

Como refere a Comissão Euro-
peia (2003:2) as TIC têm um papel 
proeminente como base para a 
recolha, armazenamento e dissemi-
nação do conhecimento codificado. 
Tornam a comunicação e a troca de 
conhecimento menos dependente 
de restrições de espaço e tempo. 
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Aumentam a eficiência da produção 
do conhecimento e fazem acelerar a 
sua acumulação. Sendo, como vimos, 
o foco da Sociedade da Informação, 
as TIC devem ser avaliadas e medi-
das constantemente para se poder 
actuar nas insuficiências que existam 
de forma a promover um desenvolvi-
mento equilibrado. Como sabemos o 
EUROSTAT disponibiliza uma grande 
quantidade de informação estatística, 
detalhada a vários níveis, mas que no 
campo da Sociedade da Informação 
ainda é insuficiente. Por outro lado a 
análise dos indicadores tem sido feita, 
regra geral, a uma escala nacional. No 
entanto o nível regional tem visto a sua 
importância crescer. A UE e o princípio 
da subsidariedade mostram que se 
deve decidir ao nível mais eficiente, 
que é em muitos casos o regional, 
uma vez que aproxima a decisão dos 
cidadãos. Os Fundos Europeus são 
distribuídos numa óptica regional, 
sendo que as regiões mais desfavore-
cidas recebem mais. Se mais nenhuma 
razão existisse esta seria suficiente, 
porque apenas com um quadro de 
análise regional poderão ser tomadas 
decisões eficazes para o nível regional. 
A afirmação anterior é suportada por 
Silva e Silva (S/D:2):

Com o esbater das fronteiras nacio-
nais e a cada vez maior relevância 
relativa das políticas comunitárias, 
a eleição da região como unidade 
de análise tem uma pertinência 
reforçada. 

Também Cooke (1998:15) mostra 
que o nível meso-económico tem 
sido apontado como o nível óptimo 
para a coordenação de políticas, 
devido ao contexto da globalização, 
do pós-fordismo, das cooperações 
inter empresa, e do surgimento de 
instituições infra nacionais de apoio à 
Inovação. Benko (1999) e Lopes (2001) 
argumentam no mesmo sentido, mos-
trando que a análise do nível regional é 
a mais adequada para o entendimento 
de variadas questões. A análise da 
escala regional acaba por tornar-se 
assim muitas vezes mais importante 

porque a complexidade na análise dos 
vários factores é menor dada a maior 
homogeneidade das regiões face aos 
espaços nacionais, existindo deste 
modo uma maior aplicabilidade das 
políticas graças à maior proximidade 
entre os agentes, e deste modo uma 
maior possibilidade de alcançar os 
objectivos que sejam traçados com 
um quadro de referência proposto por 
uma análise regional. De um ponto de 
vista mais empírico, focar o nível regio-
nal é justificado pelo facto de existirem 
maiores variações em termos de utili-
zação das TIC entre as regiões do que 
entre países. Para além disso começa 
a existir uma série de estruturas e ini-
ciativas de âmbito regional que podem 
actuar na SI (Estratégias Regionais de 
SI, Estratégias Regionais de Inovação, 
Centros Regionais de Inovação, etc).

Necessidade de comparação inter-

regional: indicadores e metodolo-

gias consistentes

O grande interesse da recolha de 
informação estatística regional não é 
um fim em si mesmo. Daí que vários 
esforços de recolha deste tipo de 
dados, apesar de importantes dado o 
seu carácter pioneiro, foram apenas 
um primeiro passo, saldando-se em 
relativos falhanços uma vez que existe 
uma ausência de comparabilidade 
entre indicadores de diferentes regi-

ões. Para além dos indicadores serem 
distintos, as suas metodologias são tão 
distintas que invalidam qualquer tipo 
de comparação. 

Tendo estes factos em atenção, 
surgiram vários projectos europeus, 
que procuraram ao nível regional 
recolher dados sobre a Sociedade da 
Informação e sobre as TIC que resul-
tassem em indicadores comparáveis 
entre as várias regiões analisadas4. 
Estes projectos ainda não englobam as 
várias regiões europeias, nem tão pou-
co uma parte significativa delas, mas 
são o segundo passo no processo de 
construção de indicadores compará-
veis para a SI nas regiões europeias. 

Um exemplo bem sucedido: o 

Sensitic 2

O Sensitic 2 foi desenvolvido no 
âmbito do INTERREG III B “Espaço 
Atlântico” e foi baseado num projecto 
anterior, que envolvia apenas quatro 
regiões. O projecto teve uma parceria 
alargada aos cinco países do Espaço 
Atlântico europeu envolvendo sete 
regiões: Algarve (Portugal), Aquitaine, 
Bretagne e Poitou-Charentes (França), 
La Rioja (Espanha), South East (Irlanda) 
e Carmarthenshire (País de Gales). O 
estudo procurou avaliar a evolução da 
Sociedade da Informação entre 2004 
e 2005 no que concerne aos Cidadãos 
e Empresas, mas também avaliar a ac-
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fig. 1 : Indicadores-chave de Cidadãos no Algarve



tual situação das TIC em campos fun-
damentais para a construção de uma 
SI mais inclusiva como a Educação, 
a Administração Local, o Turismo e a 
Cultura. A recolha desta informação 
pode ser essencial para o planeamento 
de políticas relacionadas com a SI, por-
que permite aos decisores um quadro 
de referência actualizado e comparável 
com outros territórios. 

Os indicadores recolhidos dividiam-
-se por seis temas.

O tema Cidadãos procurava verificar 
qual o comportamento dos indivídu-
os face às TIC, a utilização e a posse 
destas novas tecnologias. Este tema 
foi analisado em dois anos consecuti-
vos, 2004 e 2005, para que pudessem 
ser verificadas algumas tendências de 
evolução. 

O tema Empresas analisou a relação 
das empresas com as TIC, em particu-
lar com a Internet, e a utilização destas 
tecnologias como ferramentas de 
trabalho, com impacto nos resultados 
da sua actividade. Este tema também 
foi analisado em dois períodos conse-
cutivos, notando-se evoluções mais 
pequenas que no tema Cidadãos.Esta 
análise entre dois períodos consecuti-
vos foi muito importante, porque para 
além de possibilitar uma comparação 
da evolução dos indicadores, possibi-
litou à parceria um aperfeiçoamento 
das técnicas de recolha, o entendi-
mento da importância dos indicadores 

realmente importantes de analisar, 
o que permitiu o ‘emagrecimento’ 
dos questionários a realizar o que se 
saldou em resultados mais fáceis de 
recolher, logo mais fiáveis.

A Administração Local foi também 
analisada. Este tema foi um dos mais 
complexos. A diferente importância 
dada aos diversos níveis de Adminis-
tração Pública resultou com que os 
organismos analisados fossem, em 
número e em dimensão, muito díspa-
res de região para região. Por exemplo 
enquanto no Algarve foram inquiridos 
os 16 concelhos, nas regiões francesas 
foram inquiridos os departments, que 
em cada uma delas excediam o milhar. 
Daqui resultou uma grande heteroge-
neidade dos resultados e a impossibili-
dade de uma comparação efectiva.

O tema Educação foi analisado atra-
vés do inquérito às escolas básicas, 
secundárias e profissionais das regiões 
(alunos entre os 12-17 anos). Os resul-
tados foram bastante homogéneos e 
encorajadores, notando-se no sector 
educativo das várias regiões uma 
aposta nas TIC (apesar de em escalas 
distintas). 

Para a análise do tema da Cultura 
decidiu-se analisar os museus existen-
tes nas regiões e a sua utilização das 
TIC. Como no indicador da Administra-
ção Local existiu alguma dificuldade 
em comparar resultados uma vez que 
os museus apresentavam dimensões 

muito variadas, sendo que o conceito 
de museu também não é consensual.

O Turismo foi analisado através do 
inquérito a empresas de alojamento 
(hotéis, pensões, residenciais, parques 
de campismo, etc). Este sector mos-
trou-se um utilizador intensivo das TIC, 
que fazem já parte das suas rotinas, e 
que acrescentam valor aos seus pro-
dutos. Tem preocupações muito fortes 
com as TIC e estas são, de facto, um 
meio das empresas do sector obterem 
vantagens competitivas e atraírem 
potenciais clientes, alargando os seus 
mercados. A maioria destas empresas 
considera que a Internet é um factor 
que pode potenciar o seu sucesso e 
que a sua percentagem de vendas pela 
Internet ainda está a subir.

Os parceiros seguiram a mesmo 
metodologia: a recolha de informação 
foi efectuada no mesmo momento 
temporal, a recolha foi efectuada com 
os mesmos métodos, utilizando ques-
tionários comuns, as amostras eram 
representativas do território, no tema 
Cidadãos (idade, género, profissão 
e residência), Empresas (sector de 
actividade, número de trabalhadores 
e localização) e Turismo (Categorias e 
localização). Nos restantes três temas 
optou-se por inquirir todo o Universo.

A parceria do Sensitic 2 desenvol-
veu uma estratégia de disseminação 
dos resultados comum. Desenvolveu-
-se um website multilíngue (inglês, 
francês, espanhol e português) que 
contextualiza o projecto e agrega os 
principais resultados www.sensitic.org. 
Foram feitos workshops de apresenta-
ção do projecto nos diferentes territó-
rios, sendo que o projecto patrocinou 
o encontro anual da Rede IANIS+ (The 
Innovative Actions Network for the In-
formation Society – Plus) onde foi for-
malmente apresentado e debatido com 
projectos semelhantes. Os principais 
instrumentos de disseminação foram, 
no entanto, duas brochuras. Estas duas 
brochuras, traduzidas nas cinco línguas 
do projecto (inglês, francês, espanhol, 
português e galês) referentes aos anos 
de 2004 e 2005 chegaram a um vasto 
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fig. 2 : Indicadores-chave de Empresas no Algarve
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público, dada a sua simplicidade e a 
forma intuitiva como se apresentavam, 
coloridas, esquematizadas, com os 
resultados mais interessantes para o 
público em geral, e não tinham mais de 
24 páginas cada5.

O Sensitic 2 permitiu desta forma a 
troca de experiências, de boas-práticas 
entre as várias regiões, para além de 
ter criado uma base de dados com uma 
grande variedade de indicadores sobre 
a SI nos seis temas analisados, o de-
senvolvimento de uma metodologia de 
análise completa pronta a ser aplicada 
em mais regiões europeias. 

O passo seguinte é o alargamento 
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do número de regiões envolvidas, até 
estarem disponíveis informações sobre 
todas as regiões europeias, utilizando 
metodologias standardizadas que 
permitam uma comparação inequívoca 
dos indicadores da SI nos diferentes 
contextos regionais, e que possibilitem 
a actuação e a criação de políticas por 
parte dos decisores em informação 
mais consistente e adequada.

1  Freeman e Louçã (2004:311)

2 Gordon Moore, co-fundador da Intel 

com Bob Noyce, previu esta situação em 

1965
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apresentados na Conferência Anual 2005 da 

Rede IANIS em Lille “Builiding Competitive 
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Transformation, Competitiveness, Employ-

ment & Cohesion”: o projecto UNDERSTAND, 

a Associação Europeia de Observatórios 

Regionais e o projecto Sensitic 2

5  O download destas brochuras pode 

ser feito no site do projecto


