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A Sociedade de Informação no quotidiano  

A Sociedade de Informação, ao disponibilizar conteúdos e serviços, beneficia a 
Economia, a Cultura, a Educação e a Saúde num processo que tem vindo a 
transformar o nosso estilo de vida, a nossa forma de trabalhar e de desfrutar os 
momentos de lazer.  

 

 

No trabalho, na Educação e, de um forma mais geral, no nosso estilo de vida, a influência e o impacto das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) resultou em alterações graduais mas muitas vezes 
decisivas. Alterações que trouxeram benefícios para os indivíduos de uma sociedade que dispõe de cada vez 
mais conhecimento e informação. Ruma-se, não sem contratempos, a um futuro que se pretende melhor, mais 
seguro e mais saudável. 

 
Da Educação à Saúde, passando pelos transportes, pelas telecomunicações, pelo emprego, pela segurança ou 
pelo entretenimento, muitas são as áreas que beneficiam dos avanços da Sociedade de Informação.  
 
Computadores, fibras ópticas, ecrãs planos (LCD), telemóveis ou e-books fazem parte da panóplia de recursos 
que hoje existem para unir os cidadãos do mundo - melhorando a comunicação de dados, o transporte de bens 
e serviços, melhorando globalmente o dia-a dia dos indivíduos. 

 
Aparentemente, toda a informação, abrangendo temas tão diversos como a Educação, a Saúde, o Desporto ou 
a Política, a nível nacional, regional ou internacional, está presente na Internet, meio também cada vez mais 
utilizado para transacções comerciais.  

 
No ecrã de um computador, de uma televisão ou de um telemóvel podemos conhecer as projecções das 
eleições que terminaram no País há um segundo, visitar um museu noutro continente, participar num leilão, 
encomendar um presente, saber as notícias mais recentes quer sobre conflitos à escala mundial quer sobre os 
fait-divers da cidade onde habitamos. 

 
Podemos hoje aceder via Internet a um manuscrito com centenas de anos numa biblioteca digital, ver a rua e a 
casa onde habitamos em imagens a partir do espaço ou beneficiar de conhecimentos médicos de especialistas 
que se encontram em outros continentes. 

 
Sem barreiras e encarada como uma das ferramentas mais importantes para combater a exclusão, a Internet é 
uma das mais importantes inovações dos tempos modernos, que trouxe benefícios substanciais para as 
economias e as sociedades. Mudou, e continua a mudar, a forma como nos relacionamos, aprendemos e 
trabalhamos. Muito atractiva para as crianças e jovens, a Internet é também um meio que não é isento de 
riscos, o que tem levado ao lançamento de iniciativas que visam uma sensibilização dos pais e educadores para 
a importância e acompanhamento dos mais novos nas comunicações on-line. 

 
A Internet é também um importante sector na economia: em 2006 os mercados de serviços de Tecnologias de 
Informação e software valiam, respectivamente, 11% e 20% do total do mercado de Tecnologias de 
Informação e Comunicação.  

 
No contexto da União Europeia, assegurar que a Sociedade de Informação beneficia todos os cidadãos é uma 
meta muito importante, pelo que se aposta na Internet de banda larga para fomentar a Economia, 
maximizando ainda os ganhos da e-saúde e e-governo (apostando, neste caso, num acesso mais fácil aos 
dados e serviços da administração pública). 

 
É vital o contributo das TIC na área da Saúde, ao proporcionar a prestação de cuidados mais eficientes e 
personalizados. Têm também um papel essencial na construção de um modelo de desenvolvimento sustentado, 
algo que abrange desde a melhoria da eficiência energética à modelação e monitorização de sistemas naturais.  
 
A segurança é também uma área importante na Sociedade de Informação: tanto os desastres naturais como os 
que são provocados pelo Homem podem ter efeitos devastadores nas comunidades, no ambiente e na 
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Economia. As Tecnologias de Informação e Comunicação avançadas podem prevenir desastres e ajudar na 
reconstrução após os incidentes. 

 
Mas se nestas áreas e processos se estabelecem pontes entre pessoas, organismos e instituições que convidam 
à troca de informação, à partilha de conhecimentos e à construção de novos e diversos empreendimentos, a 
Sociedade de Informação é ainda hoje, mesmo nas sociedade ocidentais, para alguns, uma realidade 
inacessível, excluindo os indivíduos que, por motivos geográficos, económicos ou políticos, não têm acesso aos 
seus instrumentos e benefícios. 

Educação, TIC e e-learning 

Na Sociedade de Informação pretende-se que as oportunidades de aprendizagem sejam alinhadas pelas 
necessidades e interesses dos aprendentes e que, ao facilitar o acesso a novos recursos, todos possam adquirir 
novos conhecimentos aprendendo, em qualquer local, em qualquer momento. 

 
A aprendizagem baseada nas TIC pode ser interactiva e colaborativa e fomenta um ambiente mais enriquecedor 
e motivante, tanto na sala de aula como em outros espaços das escolas. Os novos sistemas permitem uma 
aprendizagem personalizada, procurando corresponder às necessidades de cada indivíduo, tanto em termos de 
conteúdos como de método. A educação pode ser “fornecida”, mediante o acesso do utilizador ao canal da sua 
escolha: o computador, a televisão ou o telemóvel. 

 
Foi adoptada em Novembro de 2001, pela Comissão Europeia, a comunicação “Tornar o espaço europeu de 
aprendizagem ao longo da vida uma realidade", na qual a Comissão assinalou as potencialidades do e-learning 
(aprendizagem electrónica a distância) para a criação e gestão de novas oportunidades educativas. É meta da 
União Europeia que os cidadãos disponham de meios para circular livremente entre espaços de aprendizagem, 
empregos, regiões e países, capitalizando ao máximo os seus conhecimentos e as suas competências.  
 
A melhoria da qualidade da aprendizagem e o facilitar do acesso aos recursos de aprendizagem são 
potencialidades da aprendizagem electrónica que ajudam os países a responder aos desafios da Sociedade do 
Conhecimento. Numa outra perspectiva, o e-learning pode também satisfazer necessidades específicas e 
reforçar a eficácia da aprendizagem e formação no local de trabalho, em particular no que respeita às pequenas 
e médias empresas.  

 
Nicolò Antonio Piave (Universidade de Macerata), no seu artigo “O e-learning rápido, ferramenta educativa 
informal para estudantes avançados” publicado em http://www.elearningpapers.eu/ nota que “o software de e-
learning rápido confere ao e-aprendente autonomia para produzir conteúdos da sua autoria, conferindo-lhe a 
possibilidade de utilizar uma ferramenta que ajuda os e-aprendentes a reinterpretar e a partilhar recursos mais 
complexos, que exigem um nível mais elevado de compreensão e de reconstrução.”  

 
Saliente-se ainda que o e-learning, na perspectiva da União Europeia, parte também da necessidade de fazer 
face ao problema da exclusão social, que radica na incapacidade de alguns indivíduos tirarem pleno partido das 
vantagens proporcionadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e da Internet na Sociedade do 
Conhecimento.  
Esta é a chamada “fractura digital”, que frequentemente atinge os jovens, os deficientes, os idosos e os grupos 
sociais que já são vítimas de outras formas de exclusão. 

 
O eTwinning é a principal acção do Programa e-learning da União Europeia. Promove a colaboração educativa 
na Europa, através do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, disponibilizando apoio, ferramentas 
e serviços, de forma a facilitar as parcerias de curta ou longa duração e em qualquer área disciplinar. Em 
Portugal a iniciativa é coordenada pelo CRIE- Equipa Computadores, Redes e Internet da Escola.  
 
Incentivados pelo processo de Bolonha existem também hoje campus virtuais em muitas universidades e 
instituições de Ensino Superior. Em Portugal é de referir como exemplo percursor a Universidade Aberta. Esta 
instituição distinguiu-se, em 2008, por ser a primeira universidade em Portugal com todos os cursos 
leccionados via Internet.  
 
Também no Ensino Básico e Secundário, no quotidano das escolas, a Sociedade de Informação está e estará 
cada vez mais presente, fruto de uma aposta nas novas tecnologias e recursos interactivos.  
O Plano Tecnológico da Educação, integrando vários recursos multimédia, pretende "colocar Portugal entre os cinco 
países Europeus mais avançados ao nível de modernização tecnológica do ensino.” Esta evolução torna cada 
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vez mais importantes na educação dos jovens as tecnologias como base de aprendizagem e de investigação, 
numa sociedade onde cada vez mais a informação e o conhecimento são essenciais para a construção de uma 
carreira, de um futuro, e de todo um percurso social e profissional. 

A indústria de comunicações electrónicas 

Para a formação da Sociedade de Informação convergem as tecnologias de informação, as comunicações e os 
conteúdos, formando-se em paralelo a indústria da Sociedade de Informação à medida que estes sectores se 
desenvolvem.  
 
As tecnologias de comunicação permitem a criação de sistemas da Sociedade de Informação cada vez mais 
avançados e poderosos. Esta convergência estimula o crescimento: estima-se que em 2006 os serviços de 
comunicação electrónicos representaram 1,8% da economia europeia. A indústria de comunicações electrónicas 
- desde o básico serviço telefónico “fixo”, passando pelos telemóveis até aos mais recentes sistemas de satélite 
- é vista como o sistema nervoso da economia actual; sem ela não existiria Sociedade de Informação.  
 
Numa economia baseada no conhecimento, a capacidade de transmitir informação rapidamente é crucial. Mas 
rápida é também a substituição de aparelhos e dispositivos, que se tornam obsoletos. A protecção dos dados 
pessoais, na Internet e nas comunicações móveis, a videovigilância, e a própria protecção dos sistemas de 
informação se, por um lado, fomentam o desenvolvimento de novas leis, códigos e produtos, colocam também 
interrogações sobre a extensão dos benefícios dos desenvolvimentos da Sociedade de Informação. A sociedade 
constituída por todos nós necessita do contributo de cada um não só como receptor de informação mas como 
utilizador que tem um contributo válido e consciente para o seu desenvolvimento. 
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