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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que um dos objectivos da Estratégia de Lisboa consiste em propiciar o 
benefício da sociedade da informação a todos os segmentos da população, incluindo às 
pessoas desfavorecidas em razão da educação, idade, género ou origem, às pessoas com 
deficiência e às pessoas que vivem nas zonas menos favorecidas,

B. Considerando que as orientações estratégicas da União Europeia em matéria de coesão 
económica, social e territorial para o período 2007-2013 definem como prioridade: 
assegurar a disponibilidade de infra-estruturas relacionadas com as TIC nos casos em que 
o mercado não o faz a um custo comportável a um nível compatível com os serviços 
necessários, em especial nas zonas rurais isoladas e nos novos Estados-Membros,

1. Felicita a determinação da Comissão no sentido de reduzir o fosso digital entre o mundo 
urbano e o mundo rural;

2. Sublinha o papel que as TIC podem desempenhar no reforço da atractividade e da 
competitividade das regiões (reorganização dos métodos de produção, criação de 
empresas, de emprego e de serviços, como a administração pública em linha e os serviços 
de saúde em linha);

3. Assinala que, nas zonas distantes, as TIC são ainda mais úteis posto que permitem vencer
o obstáculo da distância, facilitando as relações entre utentes e serviços, clientes e 
fornecedores, administrados e poderes públicos, e reduzir os custos e os prazos;

4. Exorta a que se promova a realização de uma auditoria para avaliar a capacidade das redes 
existentes e as necessidades regionais no tocante às redes de altíssimo débito, a fim de 
identificar as carências do sector privado e as sinergias potenciais entre os pólos regionais 
de actividades e de utilizar a melhor combinação tecnológica a fim de assegurar a sua 
sustentabilidade quando de novos investimentos;

5. Reputa oportuno, tendo em consideração as especificidades geográficas e o atraso de 
determinados territórios e Estados-Membros, investir directamente nas inovações 
tecnológicas mais recentes: sem fios, satélite, corrente portadora em linha e radiodifusão.

6. Sublinha que é necessário melhorar o domínio das TIC por parte dos cidadãos europeus, 
financiando espaços públicos multimédia nos quais seja possível participar em ateliers 
colectivos de formação e utilizar o material a título gratuito;

7. Solicita que seja igualmente colocado à disposição dos grupos mais desfavorecidos e mais 
alheios às TIC, como é o caso dos idosos, um serviço de mediação individual;

8. Sublinha a utilidade do intercâmbio das melhores práticas de promoção da sociedade da 
informação.
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