O evento enquadra-se na atividade do Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação” (GFSI) da APDSI
– Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Este grupo tem o objetivo de
desenvolver reflexões e pensamento estratégico sobre o futuro da Era Digital, nomeadamente antecipar
mudanças, “desenhar” cenários de futuros alternativos no domínio da Sociedade da Informação (SI),
constituindo-se também como um espaço de aprendizagem coletiva ajudando a APDSI a preparar as suas
recomendações e orientações bem como melhorar a capacidade de influenciar as políticas futuras no domínio
da SI.
Em junho de 2016, o GFSI apresentou e publicou o trabalho “O Aprofundamento da Era Digital - Um Cenário
para 2030” e mais recentemente em janeiro de 2018 apresentou e publicou o trabalho “No Limiar da
Autodeterminação da Inteligência Artificial?”, editado em livro pela APDSI e apresentado em 22 de fevereiro
de 2018, no Pequeno Auditório da Culturgest.
Com o apoio da AFCEA1, pretende-se realizar um evento na forma de Conferência (entrada livre), com uma
duração aproximada de 4 horas (uma tarde) para debater como poderão ser os conflitos ou novas formas de
conflitos no futuro, numa era em que a Inteligência Artificial irá ter um papel determinante e que não se
confinará apenas a aspetos tecnológicos. Com o título de “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial”,
pretende-se, numa primeira intervenção a cargo da AFCEA, debater questões de vertente tecnológica, e numa
segunda, esta da responsabilidade da APDSI, analisar-se de que forma a tecnologia e em particular a
inteligência artificial poderão ter um papel de manipulação social capaz de modificar as nossas consciências,
individuais e coletivas, alterando afetos, atitudes, crenças e comportamentos humanos em contextos de
futuros ambientes de cyberconflitos e de cyberagressão.
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Conferência
“Os Conflitos na Era da Inteligência
Artificial”
30 de janeiro de 2020 | Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa
(Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa)

Programa
14:00 – 14:30 Receção aos Participantes | Secretariado da APDSI
14:30 – 14:45 SESSÃO DE ABERTURA E BOAS-VINDAS
Maria Helena Monteiro | Presidente da Direção da APDSI
Francisco Tomé | Coordenador do Grupo de Missão “Futuros da SI” da APDSI
14:45 – 15:30 Mário do Carmo Durão | Contra-Almirante, Presidente da AFCEA
15:30 – 17:00 PAINEL SOBRE MANIPULAÇÃO DE PESSOAS E SOCIEDADES
Moderação – Luís Vidigal | Membro do Grupo de Missão “Futuros da SI” da APDSI
Francisco Santos | Professor no Instituto Superior Técnico
José Amaral Gomes | Membro do Grupo de Missão “Futuros da SI” da APDSI
Maria Vânia Nunes | Neurocientista e Professora na Universidade Católica Portuguesa
Mendo Castro Henriques| Filósofo e Professor na Universidade Católica Portuguesa
Nuno André | Investigador em Teologia e Ilusionista

17:00 DEBATE FINAL
17:30 SESSÃO DE ENCERRAMENTO
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URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt
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SOBRE A AFCEA

A AFCEA é uma Associação Internacional sem fins lucrativos com grande prestígio e reputação que representa
profissionais civis e militares nas áreas das Comunicações, Eletrónica, Informações e Sistemas de Informação.
É um fórum de especialistas de várias instituições tais como Governo, Instituições Militares, Indústria, Academias
e Centros de Investigação.

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.

