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Sumário 

Cria o Núcleo para a Sociedade de Informação do Ministério da Juventude e do 

Desporto, define a sua composição e determina que a coordenação seja da 

responsabilidade do presidente da Fundação para a Divulgação das Tecnologias 

de Informação.  

 

Texto: 

Despacho n.º 23 625/2000 (2.ª série). - A resolução do Conselho de Ministros n.º 

114/2000, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 18 de Agosto 

de 2000, que procedeu ao enquadramento institucional da actividade do 

Governo em matéria de sociedade de informação, criou a Comissão 

Interministerial para a Sociedade de Informação, competindo a sua coordenação 

ao Ministro da Ciência e da Tecnologia.  

Integram a Comissão Interministerial para a Sociedade de Informação núcleos, 

a constituir por despacho ministerial junto de todos os ministérios, aos quais 

compete genericamente a promoção da concretização, no âmbito dos 

respectivos ministérios, das medidas adoptadas em matéria de sociedade de 

informação que neles tenham incidência.  

Nestes termos, considerando o estabelecido pela resolução do Conselho de 

Ministros n.º 114/2000, de 18 de Agosto, no seu artigo 6.º, determino o seguinte:  

1 - É criado o Núcleo para a Sociedade de Informação do Ministério 

da Juventude e do Desporto. 

2 - A composição do Núcleo para a Sociedade da Informação do Ministério da 

Juventude e do Desporto é a seguinte:  

a) Um representante, ao nível do director-geral ou subdirector-geral, ou 

equiparado, presidente ou administrador, de cada organismo da área da 

juventude e do desporto, nomeadamente do Instituto Português da 

Juventude, do Gabinete de Apoio, Estudos e Planeamento, da Movijovem, 



do Gabinete de Serviço Cívico dos Objectores de Consciência, do Centro 

de Estudos e Formação Desportiva, do Instituto Nacional do Desporto e do 

Complexo de Apoio às Actividades Desportivas;  

b) Faz parte do Núcleo uma unidade técnica constituída por representantes 

dos organismos, cabendo ao representante da Fundação para a 

Divulgação das Tecnologias de Informação a coordenação técnica do 

Núcleo; 

c) A coordenação geral do Núcleo é da responsabilidade do presidente da 

Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação. 

3 - A duração do mandato dos membros do Núcleo é de três anos.  

4 - Os objectivos do Núcleo para a Sociedade de Informação do Ministério 

da Juventude e do Desporto são os enumerado no artigo 6.º da resolução do 

Conselho de Ministros n.º 114/2000, de 18 de Agosto, nomeadamente a 

promoção da concretização das medidas adoptadas em matéria de sociedade 

de informação que tenham incidência no Ministério da Juventude e do Desporto, 

devendo para o efeito:  

a) Assegurar, pelos meios e formas adequados, a respectiva aplicação, para 

o efeito sensibilizando os responsáveis pelos serviços e organismos e 

prestando-lhes a colaboração que, neste âmbito, se revele útil;  

b) Escolher informação relevante sobre a situação verificada nos 

diferentes serviços e organismos do Ministério da Juventude e do 

Desporto, no que respeita ao cumprimento das medidas referidas;  

c) Acompanhar o programa de investimentos e outras acções do Ministério 

da Juventude e do Desporto que contribuam para a prossecução do 

Programa do Governo ou de iniciativas da União Europeia, 

designadamente do Plano de Acção e Europa em matéria de sociedade 

de informação, zelando pela sua articulação e harmonização com 

iniciativas similares de outros ministérios.  

5 - O presente despacho produz efeitos desde o dia 2 de Outubro de 2000, 

ficando, por este meio, ratificados todos os actos entretanto praticados neste 

âmbito.  

 

2 de Outubro de 2000. - O Ministro da Juventude e do Desporto, Armando 

António Martins Vara.  


