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APDSI apresenta Plano Anual de Atividades para 2013 
 

 

 

Lisboa, 6 de março de 2013 - O Conselho Geral deu parecer favorável ao Plano de 

Atividades para 2013 proposto pela direcção da Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação na reunião do passado dia 5 de março. 

Este documento da APDSI contempla as atividades a decorrer até ao final do ano nas 

áreas da sociedade, mercado e tecnologias, administração pública, cooperação, 

desenvolvimento social e internacionalização e também na delegação norte, além das 

atividades regulares onde se incluem o Fórum da Arrábida, Prémios e Homenagens e as 

Olimpíadas da Informática, entre outros. 

 

Dos objetivos que a Associação traçou para este ano, destaca-se a intenção de 

“incrementar a solidez da APDSI pelo aumento da massa associativa individual e de 

uma melhoria da cobertura das empresas dos setores das TIC como sócios 

institucionais, que já hoje apresenta indicadores importantes”, lê-se na apresentação. 

 

Estes objetivos anuais estão relacionados com a avaliação dos resultados alcançados em 

anos anteriores e atendendo à crise económica em que o país e a Europa mergulharam 

desde 2008. 

 

No âmbito da Sociedade a APDSI pretende focar-se em temas como “Redes Sociais e 

Novos Comportamentos”, “Roubo de Identidade”, “Privacidade na Internet” e numa 

nova atualização do Glossário. 

 

A direção da APDSI entende que “a prossecução deste conjunto de atividades 

representa o compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o 

aumento de competitividade dos agentes económicos portugueses, que julgamos ser 

possível apenas através da absorção dos paradigmas da Sociedade da Informação e 

Comunicação, num contexto democrático e de economia aberta”. 
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Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 

Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 

comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 

diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 

trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 

Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 

Educação, Comércio, Negócio Electrónico, Segurança, Media e Web 2.0. Em todos 

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

interacções entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo 

com uma visão mais aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na 

Sociedade Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 

reconhecida como ONGD. 

 

 

Para mais informações contacte: 

 
APDSI  

Associação para a Promoção e Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação 
Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa 

Tel.: 217 510 762 

Fax: 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt 

URL: http://www.apdsi.pt 
Facebook: http://www.facebook.com/apdsi.portugal  
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