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PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA APDSI DISTINGUIDA COM  

PRÉMIO WOMEN IN INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 

 

O prémio foi entregue durante a 19.ª Conferência da 

Associação Portuguesa de Sistemas de Informação 

 

Lisboa, 15 de outubro de 2019: Maria Helena Monteiro, presidente da direção da 

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

foi distinguida com o Prémio Women in Information Systems Research da Associação 

Portuguesa de Sistemas de Informação, a par de Sara Carrasqueiro, da Agência para a 

Modernização Administrativa (AMA).  

Maria Helena Monteiro, presidente da direção da Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) foi distinguida com o Prémio 

Women in Information Systems Research da Associação Portuguesa de Sistemas de 

Informação, a par de Sara Carrasqueiro, da Agência para a Modernização Administrativa 

(AMA). 

As duas investigadoras foram premiadas pelo seu trabalho de investigação “Engaging 

Public Servants for Digital Disruption: a case report of a gamification tool for capacity 

building on digital strategies experienced in the contexto of Higher Education”.  
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Com um percurso de investigação conjunto nas áreas da Sociedade da Informação com 

mais de quinze anos, as duas autoras viram agora ser distinguido o seu artigo que 

descreve e avalia a conceção e a utilização de uma ferramenta de gamificação para o 

desenvolvimento de competências de ideação de políticas e estratégias de governo 

digital, com especial enfoque na utilização de tecnologias emergentes. Os resultados 

desta investigação reforçam o interesse em alargar este tipo de metodologias à 

generalidade dos servidores públicos.  
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O prémio foi entregue durante a 19.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas 

de Informação, que decorreu a 11 e 12 de outubro, na NOVA Information Management 

School (NOVA IMS), em Lisboa.  

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

t: 217510762    

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os 

Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação 

das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as 

Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 
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