
 

 

Seminário "Cidadania Digital” – SOPCOM /ISCSP  

 

19 de Março de 2009 

 

O seminário "Cidadania Digital", organizado pelo Grupo de Trabalho de 

Comunicação e Política da SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da 

Comunicação) em parceria com o CAPP (Centro de Administração e Políticas 

Públicas) do ISCSP, decorre a 19 de Março de 2009, no Anf. Adriano Moreira do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica 

de Lisboa, entre as 9h30 e as 18h30. A entrada é livre. 

  

Tendo em vista a promoção do debate multidisciplinar sobre a "Cidadania Digital", 

este seminário reúne investigadores das áreas das ciências da comunicação, 

estudos dos media e do jornalismo, ciências políticas, administração e políticas 

públicas, sociologia, saúde, engenharia e sistemas digitais. 

  

O Grupo de Trabalho de Comunicação e Política da SOPCOM, criado em 2005, 

assume-se como espaço privilegiado de encontro interdisciplinar sobre os 

fenómenos comunicacionais e a sua relação com a política. Na sua linha de acção 

está o diálogo com universidades, institutos e centros de pesquisa e a divulgação 

de investigação teórica e empírica nesta área de conhecimento. Já organizou várias 

iniciativas sobre a relação entre os media e o exercício da cidadania, a comunicação 

nos processos eleitorais e ainda o impacto dos meios de comunicação na opinião 

pública. 

  

Dada a relevância da "Cidadania Digital" no contexto sociopolítico nacional e 

internacional, é fundamental questionar os desafios que se apresentam, ultrapassar 

velhos bloqueios, bem como equacionar o desenvolvimento de novas formas de 

exercício da cidadania. 

 

 

 

 



Programa 
 

9h30 – Abertura  
Cidadania Digital e participação democrática 

 
9h45 – “TIC, Cidadania e Participação: A Tecnologia Não é Neutra”, Prof. 
Doutor Pedro Ferraz de Abreu (LabTec-CAPP-ISCSP, CITIDEP, MIT) 
 
10h15 – “A hipótese do voto electrónico em Portugal: atitudes e crenças 
eleitorais”, Prof. Doutora Paula Espírito Santo (ISCSP) 
 
10h45 – "Cidadania Participativa, Informação e Conhecimento", Prof. Doutor 
Victor dos Santos (ISCSP) 
 
11h15 – Intervalo 
 
11h30 – “Democracia Digital e Participação Política Virtudes e limites do 
"cidadão político" face ao "cidadão consumidor", Prof. Doutor Manuel 
Meirinho (ISCSP) 
 
11h45 – “Media Digitais e Responsabilidade Social”, Prof. Doutor Rogério 
Santos (UCP) 
 
12h00 – “Jornalismo cidadão e deliberação democrática: equívoco, limites e 
possibilidades”, Prof. Doutor João Carlos Correia (UBI), presidente do Grupo de 
Comunicação e Política da SOPCOM  
 
12h30 – Almoço   
 
14h00 – “Espectadores ou Participantes? Uma reflexão sobre a Participação 
Democrática e os Media”, Prof. Doutora Susana Salgado (UNL, FCT) 
 
14h30 – “Cidadania digital e novas configurações do espaço público: 
avaliação do potencial democrático da internet”, Prof. Doutor Gil Baptista 
Ferreira (IPC) 
 
15h00 – “A Net e a Democracia – A Opinião Pública face aos Novos Micro-
Espaços Públicos Democráticos”, Prof. Doutor António Rosas (UP) 
 
15h30 – “Cidadania Digital? Uma abordagem crítica. Das Cidades Digitais a 
Barack Obama”, Mestre Bárbara Neves (CAPP-ISCSP)   
 
16h00 – Intervalo 

Casos práticos 
 
16h15 – “eHealth em Portugal – alguns resultados …”, Prof. Helena Monteiro 
(ISCSP) 
 
16h45 – “A Soberania do Utilizador de Serviços de Saúde na Era Digital”, 
Mestre Ana Harfouche (CAPP-ISCSP) 
 
17h15 – “e-políticas da educação em 2008: a reacção/movimento dos 
professores”, Doutora Isabel Salema Morgado (CAPP/CES-ISCSP) 
 
17h45 – Cerimónia de encerramento. 
Intervenção do Senhor Prof. Doutor João Bettencourt da Câmara, Coordenador da 
Unidade de Comunicação Social e Ciências da Comunicação (ISCSP). 


