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 O Norte de Portugal e a Galiza estão unidos pela geografia, pela lingua e pela 

cultura num espaço europeu com uma dimensão humana e económica importante. A 

tecnologia pode contribuir para reforçar a cooperação e a união entre as pessoas e as 

regiões, promovendo o contacto, a mobilidade, o conhecimento e o negócio entre as 

complexas redes de pessoas e instituições que povoam esses espaços. 

As facilidades que a internet e as tecnologias digitais de comunicação oferecem 

constituem uma oportunidade e um desafio para isso. Uma oportunidade porque 

permitem reforçar as interacções das redes e um desafio porque para isso acontecer é 

precisa vencer várias barreiras, desde as barreiras da literacia até às barreiras legais e 

logisticas à realização de transacções digitais entre os actores do tecido económico. 

 Como reforçar essas oportunidades? Um aspecto curioso das comunidades 

digitais (ou e-comunidades) é que o seu crescimento pode ser fortemente catalizado pela 

comunicação “não digital”. Mesmo ultrapassando a discussão sobre a convergencia (ou 

não) dos media, a verdade é que a chamada comunicação escrita constitui um 

importante “enabler” para o uso da comunicação digital, em especial para divulgar e 

incentivar o acesso a sites da internet. Há complementaridades óbvias, que são 

especialmente importantes nas fases de ignição dos processos de crescimento. 

 Ora a sociedade da informação, o e-business e o e-government estão 

precisamente em fase de ignição.  

Os dados conhecidos mostram que a importancia do e-business está ainda a 

desabrochar: só cerca de metade das empresas portuguesas e espanholas  (com mais de 

dez trabalhadores) que estão ligadas à internet têm um site, e mais de 90% dessas 



empresas conectadas não fazem e-commerce ou outras formas de e-business. Mesmo o 

contributo do e-business para as vendas das empresas que o fazem é ainda muito 

modesto: cerca de 6 a 7% em Portugal e Espanha (dados do Eurobarometro E-116, 

Dezembro 2001).  

Logo todos os contributos para divulgar informação sobre os actores desses 

processos são importantes. Daí a relevancia deste projecto do Observatório Urbano do 

Eixo Atlantico: dar a conhecer melhor os actores de ambos os lados do rio Minho e da 

fronteira. À volta das dezanove cidades que constituem o Eixo Atlantico começa-se a 

construir uma comunidade real, mas também uma comunidade digital, uma e-

comunidade, que se reforçam mutuamente. As interacções em rede começam a 

multiplicar-se. As chamadas “externalidades da rede” começarão a aparecer. 

De um e de outro lado do Minho os numeros mostram que as políticas de 

massificação do acesso e do uso são neste momento a chave para aumentar o impacto da 

sociedade da informação.  

Recordam-se os grandes numeros do lado português (dados do Observatório da 

Ciencia e Tecnologia): 

- cerca de 40% das familias portuguesas têm um computador (2001, contra 

14% em 1997) 

- um pouco menos de metade dessas familias tem ligação à internet (18% das 

familias em 2001, contra menos de 4% em 1999) 

- cerca de 30% dos portugueses são utilizadores da internet (2001, contra 3% 

em 1997) (mas no escalão dos 15 aos 19 anos o indicador é de 72%, contra 

7% para o escalão acima dos 50 anos). 

Os dados mostram uma penetração na sociedade da informação ainda frágil, mas 

com um crescimento muito rápido, logo em ignição. Infelizmente desconhecem-se os 

dados relativos à distribuição regional, em particular do Norte de Portugal. 

Mas a massificação da sociedade da informação implica inicitivas várias e 

simultaneas. Como iniciativas que ponham em contacto real as comunidades virtuais. 

De ambos os lado do rio têm sido promovidas iniciativas que podem promover essa 

interacção e comunicação, como eventos de massas do tipo “parties” ( o Minho Campus 

Party no Minho Português www.minho-campus-party.net , o Xuventude_Galicia_Net 

em Santiago de Compostela www.xuventudegalicianet.net , e o Arroutada Party 

www.arroutada.org na Corunha), os quais constituem manifestações importantes da 

cultura juvenil contemporanea e cujo potencial para a dinamização da e-comunidade do 



Eixo Atlantico é grande se se criarem formas de interacção (real e virtual) entre os 

eventos.  

Mas também serão bem vindos os contributos de  iniciativas virtuais que 

ponham em contacto comunidades reais. E nesse campo há muitas iniciativas ao longo 

do Eixo que podem reforçar a sua coesão.  

Directórios como este são portanto um contributo positivo que se sauda. As 

oportunidades de fortalecer a e-comunidade do Eixo Atlantico são agora ainda 

melhores. Vale a pena aproveitar a oportunidade e deitar as mãos à obra. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


