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CARTA DA PRESIDENTE DA DIREÇÃO (30 de junho)

Caros Associados,

Iniciámos o ano de 2020 com o entusiasmo justificado pelos resultados da execução do ano de 2019, com
um plano de atividades desenhado com os Grupos de Missão e ainda com o conforto do apoio do
Conselho Geral, cuja reunião ocorreu em 23 de janeiro de 2020.
Em janeiro e início de fevereiro, lançámos várias iniciativas. Entre elas, o MeetUp “O Setor das TIC em
Portugal”, uma conferência que se realizou a 30 de janeiro na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa,
sobre “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial” e que contou com 123 presenças. E uma conferência
sob o tema “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas” no auditório do Pavilhão do
Conhecimento – Ciência Viva, com 215 presenças, a 12 de fevereiro.
Tínhamos previsto para 2020 um total de cerca de 45 iniciativas presenciais.
Sem ninguém esperar, porém, surgiu a pandemia do COVID-19 e a 18 de março foi decretado em Portugal
o Estado de Emergência.
Os setores que requeriam uma ação presencial, como é o caso dos profissionais de saúde e dos setores da
produção e distribuição de bens e serviços, por forma a assegurar o funcionamento básico da sociedade,
deveriam estar protegidos com os Equipamentos de Proteção Individual, enquanto a atividade que não
obrigava a contexto presencial se faria, sempre que possível, à distância e através de meios digitais.
Daí resultou um impulso “gigante” na adoção das ferramentas digitais, nos setores público, privado e
social.
A Direção da APDSI, perante esse fenómeno cheio de ambiguidade e incerteza, reanalisou o plano de
atividades previsto e reajustou-o às condições existentes, introduzindo uma inovação, os MeetOn, ou
seja, os nossos MeetUp à distância, por intermédio do Zoom.
Por esta via, partilhamos quinzenalmente com os nossos associados os testemunhos de várias entidades
de diversos setores sobre temas ligados à transição digital, como Democracia, Justiça, Ética, Educação,
entre outros, sempre com hipótese de os convidados responderem a perguntas formuladas pelos
participantes na sessão.
Refeito o plano de atividades, estão agora calendarizadas 40 iniciativas até ao fim de 2020, sendo que 16
dessas já foram concretizadas até à presente data.
Queremos continuar a merecer a vossa colaboração, participação e amizade. Os nossos associados são as
fundações da APDSI.
Continuo a agradecer o esforço, empenho e qualidade de contribuições dos nossos Grupos de Missão.
A todos os Patrocinadores, o nosso agradecimento pelo apoio prestado, que nos permite continuar nesta
missão.
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Agradeço aos meus Colegas de Direção a disponibilidade, a energia e boa disposição para, mesmo à
distância, enfrentarmos e ultrapassarmos os desafios e dificuldades destes momentos.
De salientar ainda que o secretariado e a nossa equipa de prestadores de serviços têm sido incansáveis
neste percurso de inovação e urgência.

Lisboa, 30 de junho de 2020

Maria Helena Monteiro
Presidente da Direção
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CARTA DA DIREÇÃO (12 de março)

O exercício de 2019 é o primeiro exercício completo do mandato iniciado a 28 de junho de 2018 e
que terminará em junho de 2021. Este exercício foi marcado pela continuidade das estratégias
lançadas em 2018, pela mudança de imagem da APDSI, pela dinâmica e inovação do novo modelo
de debates – os MeetUp’s focados em temas emergentes da sociedade da informação –, e pela
energia e objetividade dos grupos de missão no desenvolvimento e lançamento de iniciativas muito
bem recebidas pelos nossos associados ao longo do ano.
A estabilidade institucional manteve-se e reforçou-se em 2019 com o auxílio das quotas e dos
patrocínios dos nossos associados, que permitiram o apoio às Olimpíadas Nacionais e
Internacionais da Informática, a nova versão do Glossário da Sociedade da Informação, a
Conferência Anual da Saúde e Inovação, a série de MeetUp’s direcionados para o impacto das
inovações digitais e para as questões e desafios da inclusão social e ainda as questões de
Segurança, Privacidade, RGPD, regulamentos de Copyright e luta contra a Corrupção.
Os resultados expressam o sucesso alcançado e confirmam a aposta no Desenvolvimento, na
Segurança e na Inclusão.
O compromisso com o rigor na gestão permitiu a continuidade da solidez financeira, tendo sempre
presente o equilíbrio entre as receitas com origem nas quotas e patrocínios dos nossos associados
individuais e coletivos e a ambição de satisfazer o nosso Plano de Atividades e os objetivos dos
Grupos de Missão, não descuidando a nossa retaguarda – o Secretariado e a manutenção das
nossas estruturas e equipamentos.
O percurso do exercício de 2019 deu-nos a confiança para manter boas perspetivas para 2020.

Lisboa, 12 de março de 2020
A Direção da APDSI
Presidente:
Maria Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro
Vogais:
Ana Filipa Nogueira Fixe Santos
Ana Sofia Aureliano Silva Dias
João Paulo Barata Catarino Tavares
Luís Rafael Leite Inácio Margalhau Nunes
Miguel Alexandre Brito Campos
Nuno Serpa Leitão Guerra Santos
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18 ANOS DA APDSI

A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação celebra
este ano o seu 18.º aniversário, motivo pelo qual a sua atual Direção felicita todos os que
participam nas suas iniciativas atuais, bem como todos os que acompanharam esta organização
sem fins lucrativos desde a sua criação.
Nestes 18 anos, tivemos como desiderato contribuir de forma marcante para a construção das
fundações da sociedade da informação em Portugal, produzindo estudos e recomendações para as
políticas públicas neste domínio, e criando espaços e ferramentas de debate, sensibilização e
interligação entre organizações e personalidades dos mais diversos quadrantes.
Para além das marcas mais reconhecidas da nossa atividade, como as Olimpíadas da Informática, o
Fórum da Arrábida ou o Glossário da Sociedade da Informação, procurámos deixar sempre uma
marca de independência e de credibilidade nas nossas ações, que acreditamos ser reconhecida
pelos nossos mais de 70 sócios institucionais e mais 500 sócios individuais.
Encaramos a “maioridade” da APDSI com uma responsabilidade e compromisso acrescidos, com a
consciência de que, sendo o desenvolvimento da sociedade da informação imparável, os seus
desafios não são menores do que quando iniciámos esta jornada.
Continuaremos, assim, fortemente interventivos quanto à evolução dos aspetos tecnológicos e
regulatórios da transformação digital em curso e especialmente atentos aos impactos na condição
humana, visando uma Sociedade da Informação que promova o desenvolvimento de forma cada
vez mais segura e inclusiva.
Contamos com todos os nossos associados e amigos nesta viagem ao futuro.
Carta publicada a 12 de dezembro de 2019.
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VOLUME I
Atividade
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1.

SÍNTESE DA ATIVIDADE

A APDSI continua a afirmar-se na sociedade portuguesa como um importante ator da sociedade
civil na promoção e no desenvolvimento da Sociedade da Informação.
No entanto, e seguindo uma tendência generalizada na quebra do associativismo em Portugal, em
especial no que toca à responsabilidade social das empresas na defesa de causas e valores de
cidadania ou que extravasem os meros interesses económicos imediatos, a Associação continua a
ressentir-se com a menor participação ativa de grande parte dos sócios coletivos.
As atividades levadas a cabo comprovam a existência de uma forte vontade de participação da
sociedade civil na reflexão sobre a Sociedade da Informação e do conhecimento e dos seus
impactos na sociedade portuguesa.
A atual Direção da APDSI manifesta, uma vez mais, o seu profundo agradecimento a todos os
associados que participaram nos trabalhos de análise e reflexão subjacentes às atividades
desenvolvidas.
O ano de 2019 foi caracterizado fundamentalmente por:
•
•
•
•
•
•

Continuação do esforço no sentido de manutenção dos sócios e cobrança das quotas;
Esforços de melhoria dos processos internos de funcionamento, nomeadamente através
da normalização de regras e procedimentos;
Insistência no reforço, pela praxis, da imagem externa da associação;
Renovação da identidade gráfica da APDSI – novo logotipo institucional – e criação de
manual de normas gráficas;
Esforço permanente no sentido de captação de novos sócios;
Informação aos sócios sobre a atividade geral da associação e sobre eventos organizados
ou apoiados pela APDSI, nomeadamente através de correio eletrónico, sítio web da
associação e redes sociais – sobretudo no LinkedIn, no Facebook e no Twitter.

Em síntese, a APDSI realizou as atividades enumeradas abaixo, por ordem cronológica:
1) 3.ª Tertúlia “Aprendizagem ao longo da vida: Codificar no presente, Programar o futuro”
2) Meetup “Cloud e Segurança”;

3) Workshop “Administração Aberta: Um desafio para o Estado e para a Sociedade”, em
colaboração com a PASC – Casa da Cidadania e a AMA – Agência para a Modernização
Administrativa;
4) Tertúlia-Debate “Administração Aberta: suas implicações para a luta contra a Corrupção”,
em colaboração com a PASC – Casa da Cidadania e a APE – Associação dos Pupilos do
Exército;
5) 31.ª Edição das Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Informática 2019;
6) Jantar-Debate “RGPD: Mitos e Realidades”;
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7) Preparação da edição do Livro “No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial?”;
8) Lançamento do Livro “No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial?”;
9) Tertúlia-Debate “A Nova Geopolítica na Era da Inteligência Artificial”, em colaboração com
a PASC – Casa da Cidadania;
10) Desenvolvimento da nova Versão do Glossário da Sociedade da Informação;
11) Sessão de apresentação da nova Versão do Glossário da Sociedade da Informação;
12) Meetup “Diversidade e Inclusão na Era Digital”;
13) Debate “A Transformação Digital das Organizações: ameaça ou oportunidade para os
cursos não-tecnológicos”;
14) Iniciativa Portuguesa para a Governação da Internet 2019, em colaboração com a FCT,
ANACOM, IAPMEI, DNS.PT, ISOC.PT, TICE.PT, entre outros;
15) Meetup “O Livro e a Edição Digital”;
16) Sessão de Reflexão restrita sobre a Transposição da Diretiva de Direitos de Autor no
Mercado Único Digital;
17) Conferência “Saúde e Inovação Digital”;
18) Meetup “Inteligência Artificial na Transformação dos Serviços Públicos – Um Caso Prático”.
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2.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2.1.

PARCERIAS

No ano 2019 foram celebrados protocolos com as seguintes entidades:

CNCS

Centro Nacional de CiberSegurança

CD

Cidadania Digital

Assinámos dois compromissos globais, que terão impacto nos anos que se seguem:

maio

Compromisso Nacional por uma Agenda de Valor em Saúde em Portugal
(https://apdsi.pt/2019/a-apdsi-assinou-o-compromisso-nacional-por-umaagenda-de-valor-em-saude-em-portugal/)

dezembro

Call to Action da Anticorrupção – Campanha Anticorrupção da APEE (Associação
Portuguesa de Ética Empresarial) e da GCNP (Global Compact Network Portugal),
que deu origem à PPI – Plataforma Portuguesa da Integridade
(https://globalcompact.pt/noticias/327-organizacoes-portuguesas-mobilizam-sepela-integridade)

Assim, a lista das parcerias em vigor em fins de 2019, é a seguinte (por ordem alfabética):
ACMedia

Associação Portuguesa de Consumidores dos Media

ADEACE

Associação para o Desenvolvimento de Estudos Aplicados às Ciências
Empresariais

ADSI

Agência para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do
Conhecimento

ADT

Associação para o Desenvolvimento da Telemedicina

ANETIE

Associação Nacional das Empresas das Tecnologias de Informação e Eletrónica

ANJAP

Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses

ANPRI

Associação Nacional de Professores de Informática

APDH

Associação para a Promoção do Desenvolvimento Hospitalar

APDIS

Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde
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APEGSAÚDE

Associação Portuguesa de Engenharia da Saúde

APGC

Associação Portuguesa para a Gestão do Conhecimento

APO

Associação Portugal Outsourcing

APSI

Associação Portuguesa de Sistemas de Informação

Camões I.P.

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua IP

CIONET

CIONET Portugal

CNCS

Centro Nacional de Cibersegurança

ENSP

Escola Nacional de Saúde Pública

ENTRAJUDA

ENTRAJUDA - Apoio a Instituições de Solidariedade Social

ESOP

Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas

Espaço
Solidário

Espaço Solidário, Órgão de Informação da Obra Diocesana de Promoção
Social (ODPS)

FH Futuro

Fórum Hospital do Futuro

FMH

Faculdade de Motricidade Humana

FORINO

FORINO - Associação para a Escola de Novas Tecnologias

FPC

Fundação Portuguesa das Comunicações

GPCG

Grupo Português de Computação Gráfica

Guarda
Digital

Guarda Digital - Associação Distrital para a Sociedade da Informação

HOLOS

HOLOS - Soluções Avançadas em Tecnologias de Informação, Lda.

IADIS

International Association for Development of the Information Society

ICAA

Associação para a Acreditação da Gestão do Capital Intelectual

INA

Instituto Nacional de Administração

INCITE

INCITE - Associação Portuguesa para a Gestão da Informação

ISCSP

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

itSMF

itSMF Portugal - Associação Portuguesa de Gestores de Serviços de Tecnologias
de Informação

Mediarcom

Mediarcom - Associação Europeia de Mediação

SEDES

SEDES
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Uab

Universidade Aberta

Decorrente das parcerias estabelecidas, a APDSI está envolvida mais ativamente com:

PASC

Plataforma Ativa da Sociedade Civil, Casa da Cidadania

TICE.PT

Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica

IPFGI

Iniciativa Portuguesa do Fórum da Governação da Internet

EAPN

Rede Europeia Anti-Pobreza

-

Centro de Convergência de Telheiras

CPED

Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital

-

Rede TIC e Sociedade

2.2.

PARTICIPAÇÃO DA APDSI NA DINÂMICA DA SOCIEDADE

Convites e participação da APDSI em eventos, tais como conferências, lançamentos e
apresentações:
Evento

Entidade

Data

Representação
APDSI

Debate “Building Digital Ecosystems for
Innovation, Industrial Competitiveness and
Convergence”

MCTES

12/02/2019

Luís Amaral

Laboratório
Internacional Ibérico
de Nanotecnologia,
Braga

Lançamento do novo Portal de Serviços
Públicos

PCM

14/02/2019

Nuno Guerra Santos

Câmara do Comércio
de Lisboa

Conferência MILTEC 19 “The changing face of
warfare: from cyber to unmanned systems"

AFCEA

21/02/2019

Maria Helena
Monteiro

Instituto
Universitário Militar

Apresentação em Portugal do “OECD
Science, Technology and Innovation Outlook
2018”

MCTES

25/02/2019

Luís Borges Gouveia

Sede da UPTEC –
Parque de Ciência e
Tecnologia da
Universidade Porto

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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II Jornadas dos Assistentes Técnicos do CHTS,
EPE, " VIVER O PRESENTE COM O OLHAR NO
FUTURO..."

CHTS

29/03/2019

Maria Helena
Monteiro
(oradora)

Auditório do Hospital
Padre Américo
(Penafiel)

Health Cluster Portugal (HCP) “Encontros
com a Inovação em Saúde"

HCP

04/04/2019

Filipa Fixe
(oradora)

Laboratório
Internacional Ibérico
de Nanotecnologia,
Braga

Receção ao Presidente da República da
Estónia

Embaixada
República da
Estónia

17/04/2019

Filipa Fixe

Espaço Espelho
D’Água

Cimeira de Cascais: Assinatura do
Compromisso Nacional por uma Agenda de
Valor em Saúde em Portugal

Nova SBE

10/05/2019

Luis Nunes; Filipa
Fixe; Sofia
Aureliano

Nova SBE

Encontros INCoDe.2030: Eixo 1 INCLUSÃO

IP Beja

14/05/2019

Etelberto Costa

IP Beja

XXIVª Conferência Anual de Gestão “OS
DESAFIOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA A GESTÃO”

ESTG IPLeiria

16/05/2019

Marco Vicente
(orador)

ESTG - IPLeiria

Networking business cocktail "Smart Cities",
Embaixada da Hungria

Embaixada
da Hungria

22/05/2019

Filipa Fixe

Embaixada da
Hungria

Conferência – Debate: A Diretiva relativa à
Transparência no Mercado Único - um
instrumento estratégico para os agentes
económicos

RCEP

24/05/2019

Bruna André
Martins

Representação da
Comissão Europeia
em Portugal (RCEP)

GDPR_Talks#5_O que foi feito. O que falta
fazer

Hospital do
Futuro

28/05/2019

José Gomes
Almeida
(orador)

Sede da Quidgest

2.ª Sessão do 2.º Ciclo de debates “Proteção
de Dados em Saúde – O que muda?”

IGAS

26/06/2019

Wilson Lucas

Auditório do
INFARMED

C-Days 2019

CNCS

27/06/2019

Maria Helena
Monteiro
(moderadora)

Centro de
Congressos da
Alfândega do Porto
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Sessão de Esclarecimento sobre o Livro de
Reclamações Eletrónico

ENSE

28/06/2019

Bruna André
Martins

Salão Macau do
Museu do Oriente

Encontros de Inovação na Justiça

IGFEJ

03/07/2019

Miguel Brito
Campos

Auditório Principal do
Laboratório Nacional
de Engenharia Civil

08/07/2019

Maria Helena
Monteiro

Centro de
Congressos de Lisboa

Encontro Ciência 2019

GeraZão

Facebook

17/09/2019

José Gomes
Almeida

Centro Cultural de
Belém

Segurança dos jovens na Internet

Facebook

17/09/2019

José Gomes
Almeida

Centro Cultural de
Belém

Reunião anual plenária

Fórum dos
Serviços

27/09/2019

Luís Vidigal

Hotel Vila Galé Ópera

WebSummit

4-7/11/2019

Filipa Fixe

Altice Arena

29.º Digital Business Congress

APDC

2021/11/2019

Miguel Brito
Campos

Centro Cultural de
Belém

Altice INNOVATION Award

Altice

13/11/2019

Filipa Fixe

Cineteatro Capitólio

Pequeno-Almoço Google sobre Inteligência
Artificial

Google

28/11/2019

Miguel Brito
Campos, João
Catarino, Filipa Fixe

Hotel Iberostar
Selection Lisboa

WebSummit
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2.3.

INICIATIVAS DA APDSI NA SOCIEDADE CIVIL

2.3.1. CONTRIBUTOS E RECOMENDAÇÕES DA APDSI
1) APDSI assinalou o Dia Europeu da Vítima de Crime com o lançamento de uma versão
beta de um Observatório da Violência de Género em Portugal
fevereiro de 2019
No dia 22 de fevereiro, a APDSI assinalou o Dia Europeu da Vítima de Crime através do lançamento
de uma versão beta funcional de uma solução de suporte a um Observatório da Violência de
Género, um projeto experimental focado na recolha de dados sobre este fenómeno em Portugal,
da autoria do Grupo de Missão “CivicTech”.
Sendo uma versão beta, este website permitirá receber relatos anónimos de casos de violência de
género que tenham sofrido, navegar e pesquisar por casos já partilhados e fazer a leitura de
notícias e informações sobre violência de género.

2) APDSI elabora uma recomendação sobre o Projeto de Lei n.º 1123/XII do Bloco de
Esquerda: Sobre a criação de um imposto sobre os serviços digitais
março de 2019
Esteve em discussão na Assembleia da República, por proposta de projeto de lei n.º 1123/XII do
Bloco de Esquerda, a criação de um imposto que incidiria sobre as empresas prestadoras de
determinados serviços digitais, como publicidade, serviços de intermediação online ou serviços de
transmissão de dados.
Esta iniciativa legislativa foi votada no dia 20 de março, pelo que a APDSI – Associação para a
Promoção da Sociedade da Informação vem desta forma apresentar a sua recomendação sobre o
tema.
A recomendação pode ser consultada aqui: https://bit.ly/2wshFu9 .

3) APDSI e as suas Orientações para a área da Saúde
maio 2019
A APDSI, através do seu Grupo de Missão de Saúde, redigiu algumas orientações para a área da
saúde para um Serviço Nacional de Saúde com e para o cidadão.
Com o debate recente relativamente às propostas de alteração da Lei de Bases da Saúde, voltou à
discussão pública o modelo atual de financiamento das instituições englobadas no Serviço Nacional
de Saúde, nomeadamente no que respeita à maior ou menor indexação da atribuição de recursos
aos resultados efetivamente obtidos por cada instituição.
O documento está disponível aqui: https://bit.ly/2TpjjWj .
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4) APDSI aposta em campanha para promover o envolvimento da sociedade na
Consignação do IRS a organizações da área social, cultural e ambiental
maio 2019

A consignação do IRS ainda é, hoje em dia, alvo de grande desconhecimento por parte da
população portuguesa. De um universo de mais de 5 milhões de declarações de IRS, menos de um
milhão dos contribuintes efetuam a consignação do seu IRS ou IVA.
A consignação do IRS permite doar uma parte do imposto a favor do Estado a uma organização da
área social, cultural ou ambiental da preferência do contribuinte, sem qualquer custo. Num cenário
de reembolso, o contribuinte não recebe menos, e num cenário de imposto adicional, não paga
mais.
É, assim, uma oportunidade dada aos cidadãos de poderem fazer a diferença atribuindo a uma
organização ou causa 0,5% do IRS liquidado (imposto que cabe ao Estado depois de descontadas as
deduções). Assim, em vez do IRS ficar todo na posse do Estado, uma parte é encaminhada pelo
próprio Estado para a causa escolhida. Uma ajuda, muitas vezes, essencial à manutenção da
atividade dessas organizações.
Com vista à amplificação desta mensagem no âmbito da sua intervenção de cidadania e inovação
social, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) –
que não é, pela sua natureza, uma das entidades beneficiárias – desafiou os seus associados
individuais e coletivos, e a sociedade em geral, a apoiarem a campanha “Ajudar quem mais precisa
não lhe custa nada” e a promoverem a consignação do IRS a uma das mais de 4.000 entidades
devidamente autorizadas a beneficiar desta medida em 2019, por forma a termos uma sociedade
(da informação) mais inclusiva e participativa.
Testemunho Associação CAIS – https://youtu.be/aOUSN16lI9Y
Testemunho Fundação S. João de Deus – https://youtu.be/cqozwisx8jQ
Testemunho Associação GEOTA – https://youtu.be/2D-L4qtld-0
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5) A APDSI assinou o Compromisso Nacional por uma Agenda de Valor em Saúde em
Portugal
maio 2019

A APDSI assinou o Compromisso Nacional por uma Agenda de Valor em Saúde em Portugal,
aliando-se a um conjunto de entidades públicas e privadas que pretendem centrar os cuidados no
doente e melhorar a qualidade e o acesso ao sistema nacional de saúde, com o máximo de
eficiência, ao menor custo possível.
Este conjunto de metas está em linha com as orientações da APDSI para a área da Saúde,
nomeadamente no que respeita à maior ou menor indexação da atribuição de recursos aos
resultados efetivamente obtidos por cada instituição.
Assim, neste compromisso, todos os signatários comprometem-se a:
a) Medir resultados que se foquem nos doentes, sistematizar práticas e integrar cuidados,
procedendo, para cada entidade clínica relevante, a experiências piloto a expandir.
b) Medir, paralelamente, os custos totais para obter esses mesmos resultados e passar,
tendencialmente, a financiar por valor criado; não por atos isolados ou por silos
terapêuticos.
c) Usar e contribuir para plataformas de informação de big data, que permitirão o registo
junto do doente, a administração, a gestão integrada, a melhoria contínua e depois, o
pagamento diferenciado por qualidade e valor.
d) Ponderar a inovação terapêutica com base na relevância e impactos para o doente,
seguindo o mesmo princípio para as decisões de grandes investimentos no setor da saúde.
e) A adoção destas medidas promoverá uma transformação, já a partir do dia 11 de maio,
fazendo com que em 2021, pelo menos, um terço dos atores da saúde em Portugal tenha
aderido à prestação e ao financiamento de cuidados com base em valor. Este esforço
colaborativo será acompanhado por uma task force onde todos se sentirão devidamente
representados.
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6) A APDSI assinou protocolo com Cidadania Digital
junho 2019

A APDSI apoiou a divulgação dos Campos de Férias Digitais realizados durante o mês de julho em
Coimbra e Lisboa, oferecendo condições especiais de acesso a todos os filhos dos Associados
individuais e dos colaboradores dos Associados Coletivos da APDSI, em virtude do protocolo de
colaboração assinado entre a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de
Informação (APDSI) e o Projeto Cidadania Digital.

7) Filipa Fixe fala sobre o uso da tecnologia em Saúde, em junho de 2019
junho 2019
Filipa Fixe, Administradora Executiva da Glintt e Vogal da Direção da APDSI, com responsabilidades
na área da Saúde, em entrevista ao Diário de Notícias salienta a importância de se estar à frente
da mudança tecnológica, com serviços que colocam o cidadão em primeiro plano e no centro do
sistema de saúde. O artigo foi publicado a 25 de junho de 2019.

8) Apontamentos sobre Maturidade na Cibersegurança
setembro 2019
Como resultado de trabalhos na área da Segurança na APDSI, em 2019, foi solicitado pelos
membros do Grupo de Missão da APDSI “Privacidade e Segurança” numa das suas reuniões
periódicas em 23 de julho, um ponto de situação sobre Maturidade em Cibersegurança, pedido
este, que foi aceite por um dos seus coordenadores, José Gomes Almeida. Este documento está
disponível em https://bit.ly/2VJEeVP .
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9) APDSI reforça apelo para clarificar regulação ePrivacy
outubro 2019
A APDSI voltou a assinar uma carta conjunta que reúne 61 associações representantes dos vários
setores e indústrias da economia europeia, em que se reforça o pedido de alcançar um consenso
em torno do texto final da regulação ePrivacy.
Recorde-se que o projeto de Regulamento se encontra em apreciação no Conselho da União
Europeia desde janeiro de 2017 e, volvidos quase três anos, não se registaram desenvolvimentos
expressivos no que toca à clarificação das muitas dúvidas levantadas em torno da aplicação do
RGPD.
Com um novo elenco de comissários europeus, que tomará posse em novembro, estão criadas as
condições para que se reinicie o debate premente sobre a potencial necessidade de proceder a
novos enquadramentos legislativos e clarificações da proposta, no sentido de dar resposta às
questões que têm vindo a ser levantadas pelos vários setores.
Nesta carta conjunta, as 61 associações reforçam o apelo a que cada estado-membro solicite à
Comissão Europeia que reconsidere a sua proposta de regulamento ePrivacy, com o objetivo de
evitar incoerências e dissonâncias que se venham a traduzir em prejuízo para diferentes players de
diferentes setores.
A APDSI sublinha que está em plena sintonia com a génese da proposta de regulação ePrivacy.
Pretende, por isso mesmo, salvaguardar que a integridade dos seus objetivos não é posta em
causa, pela fala de clarificação ou pelo adiamento constante do debate necessário em torno desta
temática.
O documento pode ser consultado aqui: https://bit.ly/3asSx5a .

10) A APDSI assinou protocolo com o Centro Nacional de Cibersegurança
outubro 2019
A APDSI assinalou o Mês Europeu da Cibersegurança divulgando o protocolo estabelecido com o
Centro Nacional de Cibersegurança, visando contribuir para a sensibilização, formação e políticas
públicas neste domínio.
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Nesse contexto deu a conhecer o curso “APDSI – Cidadão Ciberseguro”, bem como os
apontamentos sobre Maturidade na Cibersegurança, elaborados pelo Grupo de Segurança e
Privacidade da APDSI – https://bit.ly/2VJEeVP .

11) Procuram-se parceiros e voluntários para plataforma de combate à violência de género
outubro 2019

GRAV é o nome de uma plataforma para monitorização, sensibilização e combate à violência de
género. Começou a ser pensada em janeiro de 2018 por um pequeno grupo de voluntários, está
em fase beta e precisa agora de ajuda para a reta final do seu desenvolvimento.
O GRAV está a ser desenvolvido pelo grupo CivicTech da APDSI, cidadãos voluntários que querem
mostrar como as ferramentas digitais podem promover a participação cívica informada e a defesa
dos Direitos Humanos. O grupo escolheu o tema da violência de género para o seu primeiro projeto
e tem vindo a trabalhar num website que visa dar voz às vítimas e complementar os dados oficiais.
O GRAV foi pensado para:
•
•
•
•

reunir histórias de vítimas nas suas palavras e de forma anónima;
encorajar a denúncia oficial;
sensibilizar a sociedade para as várias dimensões do problema;
dar eco a iniciativas e ações relacionadas com a temática da violência de género.

Com muitos avanços e recuos, momentos de pausa e outros de energia redobrada, os cerca de 10
elementos do grupo têm contribuído o seu tempo, as suas diferentes experiências, competências e
sensibilidades para trazer o GRAV até ao ponto que hoje se pode ver.
Desde que iniciou o seu trabalho, o GRAV tem vindo a amadurecer, encontrando a sua razão de ser
num espaço que o grupo acredita não estar a ser preenchido por qualquer outro projeto ou
entidade. Até o seu nome foi mudando, refletindo a forma como o projeto foi evoluindo: Grande
Rede Anti-Violência, Mapa de Violência de Género, Observatório de Violência de Género em
Portugal, e agora Plataforma de Combate à Violência de Género.
Os contactos informais com algumas entidades que atuam na área da violência de género mostram
que o projeto está no caminho certo. Contudo, o grupo sente a necessidade de envolver outras
pessoas e entidades que complementem o seu conhecimento e as suas perspetivas.
Do ponto de vista técnico, o grupo precisa de ajuda com trabalho de desenvolvimento no
WordPress, design e desenvolvimento de frontend, e preparação dos dados para que possam ser
disponibilizados em formato aberto.
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Precisa também de entidades que se revejam nos objetivos propostos e que queiram contribuir
com o seu conhecimento para que o GRAV possa ser o mais abrangente e agregador possível.
Se tiver interesse em ajudar a lançar esta plataforma de combate à violência de género em
Portugal, entre em contacto connosco.
O grupo trabalha inteiramente à distância pelo que a localização geográfica dos seus membros não
é um problema.
A situação da violência de género é GRAV: tu podes ajudar.

12) A APDSI adere à Campanha Anticorrupção
dezembro 2019

No dia 09 de dezembro, a APDSI participou no evento de celebração do Dia Internacional Contra a
Corrupção, organizado pela APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial) e pela GCNP
(Global Compact Network Portugal).
Estendendo-se a todas as organizações da sociedade portuguesa, esta iniciativa enquadrou-se
na Campanha Anticorrupção, que foi lançada no dia 18 de setembro de 2019 com o objetivo
dar resposta à Call to Action Anticorrupção do United Nations Global Compact. Esta iniciativa
consistiu “num apelo, por parte do setor privado, aos governos dos diferentes estados para
promover medidas anticorrupção e implementar políticas que estimulem o estabelecimento de
sistemas de boa governação”.
Os próximos passos estão a ser traçados e vão passar pela criação e implementação de uma
estratégia que procurará fomentar uma maior integridade na sociedade portuguesa, de modo a
melhorar a reputação de Portugal e aumentar a confiança no ambiente de negócios.
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2.3.2. COLABORAÇÃO COM A PASC – PLATAFORMA ATIVA DA SOCIEDADE
CIVIL, CASA DA CIDADANIA
A APDSI apoiou a PASC – Plataforma Ativa da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, em:
•
•
•
•

Cedência de espaço para a realização de reuniões de Direção quinzenais;
Cedência de material para a realização de videoconferências nas reuniões de Direção;
Apoio administrativo e jornalístico às iniciativas realizadas;
Divulgação pelos seus canais (website e redes sociais das atividades realizadas e a realizar).

A APDSI presidiu à PASC entre 2016 e março de 2019 quando foram eleitos em 2019 os novos
Corpos Sociais, nos quais a APDSI continuou a integrar a Direção na qualidade de vogal, na pessoa
do Dr. Luís Vidigal, um dos sócios fundadores da APDSI.
A Direção da APDSI assegurou e dinamizou o período de transição para a nova Direção da PASC,
tentando alargar o número de associações e criando e dinamizando clusters temáticos e de causas
para reforçar a voz da sociedade civil e a cooperação interassociativa, nomeadamente através do
Observatório da Cidadania.
Durante o ano de 2019 realizaram-se cerca de 20 reuniões da Direção, duas reuniões do Conselho
de Representantes e uma Assembleia Geral.
A APDSI colaborou com a PASC na organização e realização de algumas atividades, tais como:
•
•
•

Workshop “Administração Aberta: Um desafio para o Estado e para a Sociedade”;
Tertúlia-Debate “Administração Aberta: suas implicações para a luta contra a Corrupção”;
Tertúlia-Debate “A Nova Geopolítica na Era da Inteligência Artificial”.

2.3.3. COLABORAÇÃO COM O GACS – GRUPO DE ACOMPANHAMENTO PARA A
CIBERSEGURANÇA NA SAÚDE

A APDSI foi convidada a integrar o GACS - Grupo de Acompanhamento para a Cibersegurança na
Saúde, enquanto órgão interveniente na Coordenação Estratégica de Segurança da Informação e
Cibersegurança na Saúde, em Portugal.
Nesse contexto, a APDSI participou nas diversas reuniões regulares do GACS e integrou as
iniciativas aí planeadas, tendo Nuno Guerra Santos, membro da Direção da APDSI, assumido o
papel de Chair do Grupo 1: Prevenção, Educação e Sensibilização, com o objetivo de promover
iniciativas de sensibilização geral no domínio da cibersegurança, tendo como destinatários
prioritários os profissionais de saúde, mas procurando estender as ações, sempre que possível,
aos cidadãos em geral.
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2.3.4. INTERVENÇÃO INTERNACIONAL – OLIMPÍADAS INTERNACIONAIS DE
INFORMÁTICA
Na sequência de edições anteriores, a APDSI promoveu em 2019 as Olimpíadas Nacionais de
Informática. Os quatro primeiros classificados da final nacional das Olimpíadas Nacionais de
Informática representaram Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática que se
realizaram em Baku, no Azerbaijão, entre 4 e 11 de agosto. Nesta competição, Portugal ganhou
pela 2.ª vez uma medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática.

Os resultados alcançados foram os melhores de sempre, com a delegação portuguesa a ver o seu
árduo trabalho de preparação colher frutos com o aluno Kevin Pucci obtendo mais uma medalha
de prata, a segunda de sempre para Portugal. O nosso país acumula assim no seu histórico duas
medalhas de prata (2018 e 2019) e oito medalhas de bronze (duas em 2017, uma em 2016, duas
em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002).
Esta iniciativa foi patrocinada especificamente por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciência Viva;
EbankIT;
EDP – Energias de Portugal;
Everis;
Fundação Calouste Gulbenkian;
Fundação para a Ciência e Tecnologia;
LIDEL;
Porto Editora.
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2.3.5. APOIO NA DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS DE OUTRAS ENTIDADES
PARCEIRAS
A APDSI apoiou outras organizações parceiras na divulgação das seguintes atividades e iniciativas.

Entidade

Evento

AAVANZ

Inscrições abertas para a sessão gratuita da AAVANZ “European Funding
Opportunities for Innovative SME’s”

ANPRI

III Congresso de Nacional de Professores de Informática

APDC

29.º Digital Congress da APDC

APDH

Conferência “SNS no Feminino”

APU

1.º Congresso da Associação Portuguesa de Urbanistas (APU)

AWS

Evento AWS Initiate – Portugal

CIP

Estudo “Automação e Emprego em Portugal”

Comissão Europeia

Educação & Formação 2019 na União Europeia

DPO

Portal do DPO

FCSH - UNL

Seminário “Cadastro Predial no Brasil: Aspetos institucionais, diretrizes,
tecnologias e formação”

Fórum Saúde

Ciclo de Conferências a Oeste – Fórum Saúde XXI

FPC

Conferência “Sociedade da Informação e do Conhecimento – 20 anos depois” da
Fundação Portuguesa das Comunicações

ICAA

Conferência GFIC 2019

IFE by Abilways

Evento Anual do i-Data Meeting em 2019

IGAS

2.º Ciclo de debates dos Serões da Saúde da IGAS

INCoDe.2030

Portugal já tem um Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital
(QDRCD).

ISfTeH

24.ª ISfTeH International Conference

Jaime Quesado

Roteiro My Europe de Jaime Quesado

OMS

OMS lança o primeiro curso de e-Learning sobre Política de Financiamento em
Saúde

PASC-CC

3.ª Conferência Anual da PASC – Casa da Cidadania

PASC-CC

Workshop “Administração Aberta: Um desafio para o Estado e para a Sociedade”
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PASC-CC

Tertúlia-Debate “Administração Aberta: Um desafio para o Estado e para a
Sociedade”

PASC-CC

A Tertúlia-Debate da PASC “Europeias 2019 – Cidadania, Liberdade, Segurança e
Desenvolvimento”

PASC-CC

Jantar de Homenagem ao Professor Doutor Gentil Martins

Quidgest

Talks sobre Model Driven Engineering e Inteligência Artificial

Quidgest

Q-Day Conference 2019

Saphety

Atualização da plataforma SaphetySync

Smart4Health

O maior projeto de investigação coordenado por Portugal: o Smart4health

SNS

Lançamento do livro «40 anos do SNS»

Sócios Individuais

Lançamento do livro “RGPD – 7 passos para uma metodologia de implementação
do RGPD na Administração Pública”

Websummit

Websummit 2019
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3.

DETALHE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA APDSI EM 2019

N.º

Evento

1

3.ª Tertúlia “Aprendizagem ao longo da vida: Codificar no presente,
Programar o futuro”

Data

Local

16/01/2019

Auditório da Escola
Secundária
Sebastião da Gama
(Setúbal)

22/02/2019

Hotel Altis Belém

13/03/2019

Palácio Foz

15/03/2019

APE

Com o tema “Codificar no Presente, Programar o Futuro” esta iniciativa
contou com a forte presença dos alunos da Escola Secundária Sebastião da
Gama, assim como das forças vivas locais.
A Sessão de Abertura esteve ao cargo da Prof.ª Fernanda Oliveira (Diretora
do Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama), do Eng. Miguel Brito
Campos (Vogal da Direção da APDSI) e do Dr. Ricardo Oliveira (Vereador
com o pelouro da Educação da Câmara Municipal de Setúbal).
Este evento foi organizado pelo Grupo de Missão “Competências digitais,
Qualificação e Empregabilidade”.

2

Meetup APDSI “Cloud e Segurança”
Este pequeno-almoço temático contou com a participação especial de
Mark Ryland, Director, Office of the Chief Information Security Officer
(CISO) da Amazon Web Services.
Este foi um evento exclusivo que integra a missão da APDSI de promoção e
desenvolvimento da Sociedade da Informação e Conhecimento em
Portugal, servindo como plataforma agregadora, de proximidade e de
contacto entre os diversos stakeholders: cidadãos, empresas, entidades
reguladoras e administração pública.
Esta iniciativa foi organizada pelo Grupo de Missão “Cloud”.

3

Workshop “Administração Aberta: Um desafio para o Estado e para a
Sociedade”
Atividade realizada no âmbito da Semana da Administração Aberta.
Colaboração com a PASC – Casa da Cidadania e a AMA – Agência para a
Modernização Administrativa.

4

Tertúlia-Debate “Administração Aberta: suas implicações para a luta
contra a Corrupção”
Atividade realizada no âmbito da Semana da Administração Aberta.
Colaboração com a PASC – Casa da Cidadania e a APE – Associação dos
Pupilos do Exército.
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5

31.ª Edição das Olimpíadas Nacionais e Internacionais da Informática
Concurso de programação, realizado anualmente, dirigido aos alunos das
escolas secundárias, em que a equipa vencedora de cada edição nacional
participa nas Olimpíadas Internacionais de Informática, a realizar num país
anfitrião.
Em 2019, Olimpíadas Internacionais de Informática decorreram em Baku,
no Azerbaijão, tendo a delegação portuguesa conquistado pela segunda
vez consecutiva uma medalha de prata.

27/02/2019
a
11/08/2019

Centro de
Congressos da
Alfândega do Porto
Baku, Azerbaijão

Organização da APDSI em parceria com a Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto (Professor Pedro Ribeiro) e com a Universidade do
Algarve (Professor Pedro Guerreiro).
Na APDSI esta iniciativa é coordenada por Luís Nunes e Sofia Aureliano.

6

Jantar-Debate “RGPD: Mitos e Realidades”
Decorrido um ano sobre o início de aplicação do RGPD, impôs-se fazer um
balanço sobre desafios e dificuldades na implementação deste exigente
normativo, quer ao nível das empresas, quer da administração pública.
O tema tem uma renovada importância dada a existência de um acordo
político sobre os textos da lei de execução do RGPD e da lei orgânica da
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

09/07/2019

Ordem dos
Engenheiros

-

-

10/07/2019

Livraria da Travessa

Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
http://apdsi.pt/produto/jantar-debate-rgpd-mitos-e-realidades/
Organização dos Grupos de Missão “RGPD – Implementação” e
“Privacidade e Segurança”.

7

Preparação e Edição do Livro “No Limiar da Autodeterminação da
Inteligência Artificial?” com base no estudo desenvolvido e apresentado
pelo Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação” em fevereiro
de 2018.
A preparação do livro contou com a revisão e edição de Laura Mateus
Fonseca, editora independente, com a participação de Francisco Tomé,
coordenador do Grupo de Futuros, e com o apoio da Direção da APDSI.

8

Lançamento do livro “No Limiar da Autodeterminação da Inteligência
Artificial?”
A apresentação do livro decorreu em Lisboa na Livraria a Travessa, que
cedeu gentilmente as suas instalações, sob o mote “Partindo do
conhecimento passado e presente importa analisar tendências, novas
ideias, acontecimentos expectáveis – disruptivos ou não – e fontes de
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informação relevantes capazes de gerar matéria-prima para a configuração
de cenários futuros da SI”.
A apresentação do livro contou com a presença do Professor Arlindo
Oliveira, que prefaciou o livro, bem como da editora, Laura Mateus
Fonseca, o coordenador do Grupo de Futuros, Francisco Tomé, e
representando a Direção da APDSI, Nuno Guerra Santos

9

10

Tertúlia-Debate “A Nova Geopolítica na Era da Inteligência Artificial”
Tertúlia-Debate organizada pela APDSI, através do seu Grupo de Missão
“Futuros da Sociedade da Informação” em colaboração com a PASC – Casa
da Cidadania.

11/07/2019

Universidade
Europeia

Desenvolvimento da nova versão do Glossário da Sociedade da
Informação

-

-

18/07/2019

Biblioteca INCM

20/09/2019

Pequeno auditório
da Culturgest

Iniciativa do Grupo de Missão “Glossário da Sociedade da Informação”.

11

Sessão de apresentação da nova Versão do Glossário da Sociedade da
Informação
Como intervenientes nesta apresentação, a APDSI contou com a presença
do Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – Casa
da Moeda, Gonçalo Caseiro, Paula Mendes, da Unidade de Edição e
Cultura da Imprensa Nacional, Élvio Meneses, coordenador do Grupo de
Missão “Glossário da Sociedade da Informação”, e João Catarino, em
representação da Direção da APDSI.
A versão web do Glossário
http://apdsi.pt/glossario/

12

pode

ser

consultada

em:

Meetup sobre “Diversidade e Inclusão na Era Digital”
O evento compreendeu três momentos: (i) breve debate entre as oradoras
convidadas, Fernanda Barata de Carvalho, da Accenture, e Elsa Carvalho,
da Caixa Geral de Depósitos, moderado pela Sandra Torres, jornalista e
produtora de conteúdos na Renascença, contando com a presença e
abertura a sessão pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade,
Rosa Monteiro; (ii) cocktail; e, (iii) sessão privada de visionamento do filme
“Variações”.
Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
http://apdsi.pt/produto/meetup-diversidade-e-inclusao-na-era-digital/
Esta iniciativa foi desenvolvida no contexto da área de intervenção da
APDSI de Cidadania e Inovação Social.
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13

Debate "A Transformação Digital das Organizações: ameaça ou
oportunidade para os cursos não-tecnológicos"
Debate realizado pela APDSI no âmbito do seu Grupo de Missão
“Transformação Digital”.

12/11/2019

ISCTE

13/11/2019

Universidade da
Beira Interior

14/11/2019

Picadeiro do Antigo
Colégio dos Nobres

26/11/2019

Sede da APDSI

Esta iniciativa foi coordenada por Cristina Moura Rebelo e em colaboração
com o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

14

Iniciativa Portuguesa do fórum da Governação da Internet 2019
É uma plataforma que pretende promover a informação, reflexão e debate
da forma como a Internet deve ser governada, reunindo todas as partes
interessadas (stakeholders), públicos e privados, a academia, a
comunidade técnica da Internet e a sociedade em geral para informar,
refletir e debater de que forma é que a Internet deve ser governada.
O evento é organizado anualmente pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), em parceria com a ANACOM (Autoridade Nacional de
Comunicações), a APDSI (Associação para a Promoção e Desenvolvimento
da Sociedade da Informação), a Associação DNS.PT, o CNCS (Centro
Nacional de Cibersegurança), o IAPMEI (Agência para a Competitividade e
Inovação), o Polo TICE.PT, a Secretaria Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, e a Universidade da Beira Interior.
A Direção esteve representada pelo Vogal Miguel Brito Campos.

15

Meetup "O Livro e a Edição Digital"
A APDSI, em associação e com o apoio da INCM, promoveu um evento
para se pensar e debater o futuro do livro e da edição, procurando
confrontar as perspetivas do editor e do escritor com as tendências que
vêm marcando este setor. Este evento beneficiou do espaço e de
uma visita-guiada à Exposição «INDÚSTRIA, ARTE E LETRAS. 250 ANOS DA
IMPRENSA NACIONAL”.
Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
http://apdsi.pt/produto/meetup-sobre-o-livro-e-a-edicao-na-era-digital/
Iniciativa do Grupo de Missão de “Politica Digital e Governança”.

16

Sessão de Reflexão restrita sobre a Transposição da Diretiva de Direitos
de Autor no Mercado Único Digital
Tarde de reflexão com a presença de um grupo de stakeholders relevantes,
para um debate em torno da transposição para o direito português
da diretiva sobre direitos de autor e conexos no mercado único digital.
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Coordenação de Luís Vidigal, sócio fundador da APDSI.
Iniciativa do Grupo de Missão de “Politica Digital e Governança”.
Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
http://apdsi.pt/produto/conclusoes-da-apdsi-sobre-a-sessao-dereflexao-sobre-a-transposicao-da-diretiva-de-direitos-de-autor/

17

Conferência "Saúde e Inovação Digital"
Para os profissionais de saúde que começaram a trabalhar nos anos 80,
muitas foram as mudanças que enfrentaram na relação com os utentes e
novos horizontes se abriram no desempenho diário das suas funções.
Muitas novas práticas vieram trazer mais eficácia e eficiência, apesar de
alguns sobressaltos pelo meio, mas hoje assiste-se a uma maior robustez
nas soluções e a uma maior precisão na previsão das contingências.

10/12/2019

Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa

11/12/2019

Hotel Altis Belém

Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
http://apdsi.pt/produto/conferencia-saude-e-inovacao-digital/
Iniciativa do Grupo de Missão da “Saúde e Inovação Digital”.

18

Meetup “Inteligência Artificial na Transformação dos Serviços Públicos –
Um Caso Prático”
Apoio institucional: Instituto dos Registos e do Notariado
Patrocínio: Unipartner
Iniciativa do Grupo de Missão de “Politica Digital e Governança”, dos
Grupos de Missão de “Inteligência Artificial” e “Serviços Públicos Digitais”.
Os serviços públicos assumem um papel essencial na sociedade
portuguesa, sendo a sua disponibilidade e acessibilidade aspetos centrais
da gestão pública. No entanto, apesar dos desenvolvimentos operados a
este nível, ao nível local, setorial e transversal da Administração Pública, a
maioria dos organismos continua a sofrer uma grande pressão e
dificuldade de resposta à procura, quer por desajustes sazonais, quer por
lacunas estruturais nos recursos e sistemas disponíveis, agravada pela
complexidade dos próprios serviços.
Desta transformação digital destaca-se a recente introdução nos seus
serviços da assistente virtual IReNe, um chatbot potenciado por recurso
extensivo a inteligência
artificial, que promete aumentar
significativamente a eficiência e a precisão de resposta aos utentes.
Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
http://apdsi.pt/produto/meetup-inteligencia-artificial-nos-servicospublicos-um-caso-pratico/
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4.

COMUNICAÇÃO E NOTÍCIAS

A atividade da APDSI está refletida, na sua totalidade, no sítio web www.apdsi.pt. Estão disponíveis
as publicações referentes a todas as atividades no ano de 2019, nomeadamente Relatórios,
Conclusões, Recomendações, Notas de Imprensa, Apresentações de Oradores e Regulamentos.
Foram introduzidos vídeos de reportagem (cumprindo as regras propostas pelo Novo Regulamento
de Proteção de Dados) para todos os eventos, os quais estão também disponíveis através das
páginas do sítio web da APDSI www.apdsi.pt.
No domínio da Comunicação, a APDSI continuou a apostar na dinamização do seu Sítio Web, que se
manteve como o veículo privilegiado da associação para transmissão de informação para o
exterior, e continuaram a ser dinamizadas as páginas da APDSI no LinkedIn, Facebook, Twitter e o
blogue “A Sociedade da Informação em Portugal”.
Estão previstas alterações no website para 2020, de modo a responder às necessidades do novo
Plano de Atividades.

Mais notícias de 2019
Evento

Ligação

A APDSI realiza a 3.ª Tertúlia de Competências Digitais

Ver notícia

A APDSI realizou o 1.º Meetup sobre “Cloud e Segurança” com Mark Ryland

Ver notícia

APDSI divulga Estudo do World Economic Forum sobre trabalho na Era dos Robots

Ver notícia

A APDSI volta a promover a realização das Olimpíadas Nacionais de Informática e renova
aposta na representação portuguesa nas Olimpíadas Internacionais

Ver notícia

A APDSI Norte esteve na 1.ª apresentação da estratégia nacional em Inteligência Artificial, “AI
Portugal 2030”, em Braga

Ver notícia

A APDSI e a Semana da Administração Aberta

Ver notícia

A APDSI acompanha a Final Nacional da 31.ª edição das Olimpíadas da Informática em 2019

Ver notícia

APDSI sobre a Nova Diretiva dos Direitos de Autor: O Parlamento Europeu aprovou a nova
Diretiva dos Direitos de Autor. Falta apenas a aprovação do Conselho da EU

Ver notícia

Direção da APDSI apresenta planos para 2019

Ver notícia

APDSI assinou protocolo com Cidadania Digital

Ver notícia
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APDSI participou nas II Jornadas do CHTS

Ver notícia

Já são conhecidos os 8 vencedores da Final Nacional da 31.ª edição das Olimpíadas da
Informática em 2019

Ver notícia

APDSI nos Encontros INCoDe.2030 – Eixo 1 INCLUSÃO

Ver notícia

A APDSI na Conferência Anual de Gestão do Instituto Politécnico de Leiria

Ver notícia

A APDSI participou na Conferência – Debate “A Diretiva relativa à Transparência no Mercado
Único – um instrumento estratégico para os agentes económicos”

Ver notícia

A APDSI participou nas GDPR_Talks#5 promovidas pela Quidgest

Ver notícia

A APDSI e a PASC coorganizam evento sobre “A Nova Geopolítica na Era da Inteligência
Artificial”

Ver notícia

APDSI organiza o Jantar-Debate “RGPD: Mitos e Realidades”

Ver notícia

APDSI volta a levar Portugal às Olimpíadas Internacionais de Informática 2019

Ver notícia

A APDSI e a PASC organizam a Tertúlia-Debate “A Nova Geopolítica na Era da Inteligência
Artificial”

Ver notícia

A APDSI participou no C-Days2019, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto – “O que já
fez hoje pelo Observatório de Cibersegurança?”

Ver notícia

A APDSI promove lançamento do livro “No Limiar da Autodeterminação da Inteligência
Artificial?”

Ver notícia

A APDSI apresenta a nova versão do Glossário da Sociedade da Informação

Ver notícia

Lançamento do Livro “No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial?”

Ver notícia

Sessão de apresentação da nova Versão do Glossário da Sociedade da Informação

Ver notícia

Olimpíadas Internacionais de Informática 2019 – Kevin Pucci conquista mais uma Medalha de
Prata para Portugal

Ver notícia

SAVE THE DATE | A APDSI organiza meetup sobre “Diversidade e Inclusão na Era Digital”

Ver notícia

Jantar-Debate “RGPD: Mitos e Realidades”

Ver notícia

Conclusões do Jantar-Debate “RGPD: Mitos e Realidades”

Ver notícia

Meetup “Diversidade e Inclusão na Era Digital”

Ver notícia

Conclusões da APDSI sobre o Meetup “Diversidade e Inclusão na Era Digital”

Ver notícia

Presidente da Direção da APDSI distinguida com Prémio “Women in Information Systems
Research”

Ver notícia

A APDSI assinou protocolo com o Centro Nacional de Cibersegurança

Ver notícia

SAVE THE DATE | A APDSI organiza novo meetup sobre “O Livro e a Edição na Era Digital”

Ver notícia
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SAVE THE DATE | A APDSI anuncia a Conferência “Saúde e Inovação Digital”

Ver notícia

Meetup “O Livro e a Edição na Era Digital”

Ver notícia

Conclusões do Meetup “O Livro e a Edição na Era Digital”

Ver notícia

A APDSI realiza uma Sessão de Reflexão restrita sobre a Transposição da Diretiva de Direitos de
Autor no Mercado Único Digital

Ver notícia

A APDSI marcou presença na Websummit 2019

Ver notícia

Conclusões da APDSI sobre a Sessão de Reflexão restrita sobre a Transposição da Diretiva de
Direitos de Autor no Mercado Único Digital

Ver notícia

A APDSI organiza meetup sobre “Inteligência Artificial na Transformação dos Serviços Públicos
— Um Caso Prático”

Ver notícia

Campanha de natal da APDSI

Ver notícia

A APDSI celebra o seu 18.º aniversário

Ver notícia

A APDSI e ISCTE-IUL coorganizam debate sobre Transformação Digital nas Organizações

Ver notícia

A APDSI coorganizou a Iniciativa Portuguesa do Fórum da Governação da Internet 2019

Ver notícia

A APDSI realizou a Conferência “Saúde e Inovação Digital” da APDSI

Ver notícia

Conclusões da APDSI sobre a Conferência “Saúde e Inovação Digital” da APDSI

Ver notícia

A APDSI realizou o Meetup “Inteligência Artificial nos Serviços Públicos – Um Caso Prático”

Ver notícia

Conclusões da APDSI sobre o Meetup “Inteligência Artificial nos Serviços Públicos – Um Caso
Prático”

Ver notícia

SAVE THE DATE | A APDSI anuncia a Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e
das Empresas”

Ver notícia

A APDSI deseja-lhe Festas Felizes!

Ver notícia
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5.

A ATIVIDADE DOS GRUPOS DE MISSÃO

O Grupo “CivicTech” (coordenado por Ana Neves) realizou reuniões regulares através de
videoconferência. No âmbito do Projeto GRAV, as responsáveis do Grupo (Ana Neves e Inês
Amaral) acompanhadas pelo vogal da Direção responsável pela área da Cidadania e Inovação
Social, Nuno Guerra Santos, reuniram com a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a
Dr.ª Rosa Monteiro. A 22 de fevereiro, assinalou-se o Dia Europeu da Vítima de Crime com o
lançamento de uma versão beta desenvolvida pelo grupo de um Observatório da Violência de
Género em Portugal.
O Grupo “Inteligência Artificial” (coordenado por Marco Vicente) realizou reuniões regulares ao
longo do ano e esteve representado pelo seu coordenador, Marco Vicente, na XXIVª Conferência
Anual de Gestão “Os Desafios Da Inteligência Artificial Para A Gestão”, que decorreu no dia 16 de
maio no ESTG - IPLeiria. Este Grupo durante 2019 foi preparando uma conferência sobre
Inteligência Artificial com reflexo para os cidadãos e para a empresas que teve lugar em fevereiro
de 2020.
O Grupo “RGPD - Implementação” (coordenado por Wilson Lucas) e o Grupo “Privacidade e
Segurança” (coordenado por José Gomes Almeida e Manuel Barros) organizaram o Jantar-Debate
“RGPD: Mitos e Realidades”, na Ordem dos Engenheiros. Cada um dos grupos teve reuniões
regulares e estabeleceu contactos com outras instituições da sociedade civil inclusive com o CNCS.
O Grupo “Glossário da Sociedade da Informação” (coordenado por Élvio Meneses) manteve o
dinamismo que o caracteriza, através de reuniões regulares. Desenvolveu a nova versão do
Glossário. Contou ainda com a Sessão de apresentação da nova Versão do Glossário da Sociedade
da Informação que decorreu na Biblioteca da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, no dia 18 de
julho de 2019. Esta atividade é acompanhada por João Catarino Tavares.
O Grupo “Futuros da Sociedade da Informação” (coordenado por Francisco Tomé) manteve a sua
atividade regular, através de reuniões presenciais e por videoconferência. Em 10 de julho de 2020,
foi o lançamento do livro “No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial?”. Também no
mês de julho, realizou-se na Universidade Europeia, o evento intitulado “A Nova Geopolítica na Era
da Inteligência Artificial” realizado pela PASC em parceria com este Grupo, tendo o Francisco Tomé
sido orador e dinamizador desta conferência em articulação com o Luis Vidigal.
O Grupo “Transformação Digital - Novos Papéis e Comportamentos” (coordenado por Cristina
Moura Rebelo) realizou o Debate "A Transformação Digital das Organizações: ameaça ou
oportunidade para os cursos não-tecnológicos", em colaboração com o ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa, no dia 12 de novembro.
O Grupo “Competências digitais, Qualificação e Empregabilidade” (coordenado por Etelberto
Costa) para além da 3.ª Tertúlia “Aprendizagem ao longo da vida: Codificar no presente, programar
o futuro”, promoveu a criação de uma parceria/aliança europeia visando a produção e execução de
uma European Digital Learning Summit. Foi desenvolvido e enviado um texto neste sentido para o
Ministro da Economia em novembro de 2019.
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A APDSI esteve representada pelo Eng.º Etelberto Costa, coordenador do grupo de missão
“Competências, Qualificação e Empregabilidade” da APDSI nos Encontros INCoDe.2030, sobre o
Eixo: Inclusão, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, a 14 de
maio.
O Grupo “Saúde” (coordenado por Filipa Fixe e Luís Nunes) desenvolveu atividades de saúde e
segurança e preparou a Conferência sobre “Saúde e Inovação Digital”, para além de ter
estabelecido contactos ao longo de 2018 sobre os 40 anos do SNS com o Hospital do Futuro e ter
representado a APDSI em diversas conferências e momentos na área da Saúde.
O Grupo “Política Digital e Governança” (coordenado por Maria Helena Monteiro e Nuno Guerra
Santos) em articulação com a área de Serviços Públicos Digitais (João Catarino Tavares e Luís
Nunes) desenvolveu atividades, contactos e iniciativas que se consubstanciaram nas atividades já
apresentadas anteriormente nos números 15,16 e 18, ou sejam: Meetup "O Livro e a Edição
Digital", Sessão de Reflexão restrita sobre a Transposição da Diretiva de Direitos de Autor no
Mercado Único Digital e Meetup “Inteligência Artificial na Transformação dos Serviços Públicos –
Um Caso Prático”.
O Grupo “Cloud” (coordenado por Nuno Guerra Santos) foi o organizador do Meetup “Cloud e

Segurança”.
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6.

IDENTIDADE

A APDSI tem por objeto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do
Conhecimento, assumindo como missão:
a) Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à
Sociedade da Informação e do Conhecimento;
b) Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da
Informação e do Conhecimento;
c) Contribuir para o combate à infoexclusão;
d) Apoiar e desenvolver atividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da
Informação ao maior número possível de cidadãos;
e) Promover e dinamizar projetos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação
e do Conhecimento;
f)

Participar em associações, cooperativas, sociedades ou outras pessoas coletivas, desde que
tal participação se mostre necessária ou conveniente para a prossecução dos fins da
Associação;

g) Subscrever protocolos e acordos com quaisquer entidades que se disponham a colaborar e
prosseguir os fins da Associação;
h) Contribuir para a Cooperação e Desenvolvimento Sustentável.

A Associação teve a sua Assembleia Geral Constituinte em dezembro de 2001 e iniciou as suas
atividades no começo de 2002, cinco anos depois de a Sociedade da Informação (SI) ter começado
a ter visibilidade em Portugal e cinco anos depois da publicação do «Livro Verde para a Sociedade
da Informação em Portugal».
A APDSI foi declarada Instituição de Utilidade Pública pelo Despacho no DR Serie II, n.º 221, de 13
de novembro de 2008.
No dia 19 de novembro de 2019, a Direção da APDSI finalizou a alteração dos estatutos conforme a
informação em sede de Assembleia Geral no dia 27 de março de 2019. A nova versão pode ser
consultada em: http://apdsi.pt/sobre/estatutos/ .
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7.

SÍNTESE DA DINÂMICA ASSOCIATIVA

As quotas dos sócios da APDSI constituem uma base fundamental para o desenvolvimento das
nossas atividades e são um contributo inestimável para a causa que esta Associação defende: o
desenvolvimento de uma sociedade da informação e do conhecimento que proporcione um melhor
futuro para todos.
O valor das quotas que a APDSI pratica foram estipulados no momento da sua criação em 2001.
As várias Direções da APDSI ainda não alteraram os valores das quotas a saber:

a) Sócios Individuais

b) Sócios Coletivos
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Durante 2019 angariaram-se 40 novos sócios individuais e 1 sócio coletivo.
Em 2019, nenhum sócio coletivo se desvinculou.
Assim, atualmente a Associação conta com:
•

381 sócios individuais:
o 127 cobradas por débito direto;
o 254 por transferência voluntária e/ou numerário.

•

70 sócios coletivos:
o 2 por débito direto;
o 68 por transferência voluntária.

Ainda existem alguns pagamentos de quotas referentes a 2019 em atraso, correspondentes a
alguns sócios individuais e institucionais.

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

39 de 48

Relatório de Atividades e Contas 2019

VOLUME II
Contas
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SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
Os resultados líquidos do exercício no valor de +14.391,73€, confirmam uma trajetória de
recuperação do desempenho económico da APDSI e evidenciam um esforço no balanceamento
de custos e proveitos subjacente ao desenvolvimento da atividade associativa.
Serão de realçar os seguintes pontos no desempenho económico, face ao ano anterior:
•

Acréscimo substancial dos proveitos de exploração1 (+32%), explicado essencialmente
por
o Acréscimo substancial dos patrocínios e apoios (+21.880,00€; 84%);
o Manutenção do valor das quotas dos associados (+52,97€; 0%);
o Decréscimo dos Subsídios, doações e legados à exploração (-4.597,77€; -70%).

•

Acréscimo muito ligeiro dos gastos de funcionamento2 (+3%) explicado essencialmente
por
o Acréscimo gastos com o pessoal (+2.097,26€; +10%);
o Manutenção do valor dos Fornecimentos e Serviços Externos (-238,16€; 0%)

O desempenho financeiro caracteriza-se por uma situação de equilíbrio. Haverá a destacar:
•

Elevada autonomia financeira3 (98%), cujo valor é reforçado ligeiramente face exercício
anterior (96%);

•

Reforço ligeiro dos valores de caixa e depósitos bancários face ao ano anterior
(9.237,01€; +5%);

•

Ativos fixos tangíveis (Edifício, obras, equipamentos de escritório) com um valor líquido
de amortizações de 143.992,26€

•

Contas a pagar e a receber com valores residuais.

1

Soma de Vendas; Proveitos associativos (quotas); Patrocínios e apoios; Subsídios, doações e legados à
exploração
2
Soma de Fornecimentos e Serviços Externos; gastos com o Pessoal
3
Autonomia financeira = Capitais próprios / Ativo líquido
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INVESTIMENTOS
Ativos Fixos
(Unidade: Euros)

Saldo inicial
Edifícios
Obras no Edifício

Aumento Alienação/Abate

Saldo Final

181 580,00

181 580,00

30 780,60

30 780,60

Equip. Básico

780,60

780,60

Equip. Administrativo

294,65

294,65

Outros Ativos Fixos
Total

212 360,60

1 075,25

-

213 435,85

Depreciações e ajustamentos
(Unidade: Euros)

Saldo inicial

Reforço

Alienação/Abate

Saldo Final

Edifícios

34 734,39

3 631,60

38 365,99

Obras no Edifício

28 730,61

2 049,99

30 780,60

260,17

260,17

36,83

36,83

Equip. Básico
Equip. Administrativo
Outros Ativos Fixos
Total

63 465,00

5 978,59
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Face ao resultado líquido do exercício no valor de 14.391,73€, propõe-se que este valor seja
transferido para a conta de Resultados Transitados.

(Unidade: Euros)
Resultados transitados
Resultado Líquido do Exercício

133.235,23
14.391,73

Total

147.626,96

A Direção
Presidente:
Maria Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro
Vogais:
Ana Filipa Nogueira Fixe Santos
Ana Sofia Aureliano Silva Dias
João Paulo Barata Catarino Tavares
Luís Rafael Leite Inácio Margalhau Nunes
Miguel Alexandre Brito Campos
Nuno Serpa Leitão Guerra Santos
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CONTAS
BALANÇO
Em 31 de dezembro de 2019 (valores expressos em euros)

A Contabilista Certificada Elisabete Ferreira n.º 51.991
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (valores expressos em euros)

A Contabilista Certificada Elisabete Ferreira n.º 51.991
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Associação de Utilidade Pública
ONG – Organização Não Governamental

Rua Alexandre Cabral, 2C – Loja A
1600-803 Lisboa - Portugal
URL: www.apdsi.pt

Tel.: (+351) 217 510 762
Fax: (+351) 217 570 516
E-mail: secretariado@apdsi.pt

