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Comunicado sobre a Assembleia-geral Ordinária da APDSI  

de 23 de Março 2011 
 
 

No passado dia 23 realizou-se, na sede da APDSI, a Assembleia Geral Ordinária, na qual foi feita a apreciação e votação do 

relatório, balanço e contas apresentado pela Direcção, bem como o parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2010, 

a eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal, a discussão e aprovação da proposta de orçamento 

ordinário e do plano de actividades para o exercício do ano de 2011 e a aprovação de novos Membros do Conselho Geral, 

designados pela Direcção. 

Como novos membros do Conselho Geral da APDSI foram designados e aprovados Dr. Paulo Neves, da Oni, Eng. Rui 

Afonso Lucas, do INA – Instituto Nacional de Administração, Dr. José Gonçalves, da Logica e Eng. Sérgio Catalão, da 

Nokia Siemens Networks. 

Assembleia-geral, Direcção e Conselho Fiscal mantêm a mesma estrutura para o triénio 2011/2014. Apesar da actual crise 

financeira que se vive no país, o professor Dias Coelho, presidente reeleito para a Direcção da Associação, mantém-se 

optimista quanto ao futuro da APDSI que pretende «continuar a reforçar a sua identidade, atrair mais jovens para o seio da 

Associação, bem como alargar a base de líderes de grupos de trabalho, explorar sinergias com outras associações, promover o 

voluntariado e voltar a apostar no reforço do sector empresarial nas indústrias de Tecnologias de Informação e 

Comunicação». 

Na Assembleia-geral Ordinária foi, ainda, aprovado o relatório de contas referente ao ano de 2010, bem como a proposta de 

orçamento e actividades para 2011. Os principais estudos desenvolvidos pela Associação encontram-se disponíveis no sítio 

da APDSI (www.apdsi.pt). 

Quanto aos objectivos para os próximos três anos, o principal passa por «assegurar a sustentabilidade futura do movimento 

subjacente à promoção da Sociedade da Informação e do Conhecimento em Portugal, procurando superar o período de crise 

em que o país está envolvido». 

Tal como aconteceu em anos anteriores foram, também, aprovadas as actividades a decorrer até ao final de 2011 nas áreas da 

sociedade, mercado e tecnologias, administração pública, cooperação, desenvolvimento social e internacionalização. O plano 

de acções para 2011 inclui algumas iniciativas sobre temas “fracturantes” na Sociedade da Informação, como por exemplo: 

“Segredos de Estado - Transparência na Internet”, “Redes Sociais Como Um Factor de Improdutividade - Sim ou Não”, 

“Roubo de Identidade na Era Digital” e “O Crime Compensa na Internet?”. 

Na reunião da Assembleia Geral Ordinária foi antecipada a informação sobre o lançamento do Glossário 2011, integrado nas 

comemorações do Dia das Telecomunicações, que se assinala a 17 de Maio, e ao qual a APDSI se vai associar através de 

diversas iniciativas. 
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