
Projecto GAIA DIGITAL – O Concelho de Gaia no Espaço Digital 

Gaia Digital, Um Cálice de Ideias 

 "A expressão "Sociedade da Informação" refere-se a um modo de desenvolvimento social e económico em que a 
aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação 

conducente à criação de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham 
um papel central na actividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e 

das suas práticas culturais."   
(Ministério da Ciência e da Tecnologia, 1997, p. 7) 

Torna-se óbvio que esta nova sociedade é controlada pela informação, que se assume como a 
matéria prima essencial do processo produtivo tal como a energia assumia este mesmo papel no 
modelo da sociedade do passado, ainda que muito recente e em muitas pessoas ainda presente. 
Alguns preferem chamar- lhe o “Estado Digital” dominado pela informação e pelas tecnologias 
associadas, as tecnologias de informação e de comunicações.  

Uma das poucas certezas no meio da profunda transformação económica e social em curso é que 
nesse “estado digital”, as cidades e autarquias, como forma de agrupamento cultural, social e 
económico de agentes regionais, continuarão a desempenhar um papel de vulto, desde que 
consigam, também elas, digitalizar-se rapidamente.  

É neste preciso contexto que nos propomos implementar o projecto GAIA DIGITAL –  o concelho 
de Gaia no espaço digital. O esforço a investir neste projecto visa fomentar uma maior 
aproximação entre a administração local, os munícipes, os grandes utilizadores dos serviços 
autárquicos, as instituições de desenvolvimento regional, as associações de promoção cultural e 
desportiva, os estabelecimentos de ensino, a indústria, comércio e serviços, os prestadores e 
utilizadores de serviços de saúde, os turistas e demais visitantes do concelho e todos os que, de 
uma forma ou de outra, possam ser consumidores de informação com origem ou destino em Gaia, 
estimulando, paralelamente, o uso das novas tecnologias de informação e telecomunicações (TIC).  

Este projecto assumirá assim uma função de intermediação no espaço digital entre a oferta e a 
procura de informação e serviços dentro do espaço geográfico do concelho de Gaia que sirva 
simultaneamente de local de trabalho, fonte de informação, espaço de lazer, estabelecimento de 
ensino, zona de convívio, local de discussão e debate e tudo o mais que se pode fazer numa cidade, 
a todos os cidadãos, permanentes ou temporários, individuais ou colectivos, de Gaia.  
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