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CARTA DA PRESIDENTE DA DIREÇÃO

Caros Associados,
Iniciámos o ano de 2020 com o entusiasmo justificado pelos resultados da execução do ano anterior,
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, como por exemplo: o MeetUp “O Setor
das TIC em Portugal”, divulgando o estudo intitulado “TE75 - O Setor TIC em Portugal (Século XXI)”
elaborado por Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia; 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 ainda uma conferência sobre 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 cerca de 45 iniciativas presenciais.
Sem ninguém esperar, porém, surgiu a pandemia da 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.
Com a chegada da pandemia, e perante esse fenómeno cheio de ambiguidade e incerteza, a Direção
da APDSI reorganizou o seu Plano de Atividades para 2020 e reajustou-o às condições existentes,
introduzindo uma inovação, os MeetOns (ou seja, os nossos MeetUps à distância), por intermédio do
Zoom. A adoção da modalidade dos eventos online permitiu assim dar continuidade à missão e
objetivos da Associação. Quinzenalmente, foram realizados MeetOns com testemunhos de várias
entidades, de diversos setores, sobre temas ligados à transição digital, nas várias áreas.
Por esta via, partilhámos quinzenalmente com os nossos associados os testemunhos de
personalidades de diversos setores sobre temas ligados à transição digital, como Democracia, Justiça,
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Ética, Educação, Energia e Saúde, entre outros, sempre com hipótese de os convidados responderem
a perguntas formuladas pelos participantes na sessão.
Refeito o plano de atividades, calendarizámos múltiplas iniciativas, entre as quais os referidos
MeetOns, mas também as Olimpíadas da Informática e conferências. Associámos igualmente, num
capítulo final, um conjunto de intervenções mais relacionadas com estudos, reflexões e pareceres
sobre políticas públicas.
Assim, a APDSI concretizou um total de 12 MeetOns, cujo êxito pode medir-se pelos números de
inscrições e presenças de um público variado, desde a Administração Pública, à Academia, as
Empresas e PMEs e com o patrocínio e apoio dos diversos stakeholders do mercado das tecnologias
da informação e comunicação.
Foi também realizado um Estudo exploratório sobre “Mapeamento das necessidades de
competências na área das TICE visando o ajuste da oferta formativa”, no âmbito do Projeto ÁGORA,
promovido pelo TICE.PT e inserido no Sistema de Apoio a Ações Coletivas, sendo cofinanciado pelo
Programa Compete2020, do Portugal 2020, no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) da União Europeia.
A APDSI manteve ainda a tradição de realizar a sua conferência anual sobre Saúde, no mês de
dezembro, a qual contou com a participação de várias personalidades desta área da Administração
Pública e das Empresas e Academia, que têm vindo a conceber, desenvolver e implementar soluções
inovadoras na saúde.
A APDSI manteve ativo o seu papel na Sociedade Civil, tendo sido convidada pela Assembleia da
República para redigir pareceres, nomeadamente pela 12.ª Comissão do Parlamento – Cultura e
Comunicação, para redigir um parecer relativo à Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª – Transpõe a Diretiva
(UE) 2018-1808 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018 respeitante à
oferta de serviços de comunicação social audiovisual; e pela 1.ª Comissão do Parlamento – Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na pessoa do seu Presidente, Deputado Luís
Marques Guedes, a contribuir com o seu parecer sobre o Projeto de Lei n.º 473/XIV/1.ª – Aprova a
Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital, no mês de outubro.
A APDSI, como plataforma de debate agregadora para o desenvolvimento da sociedade da
informação, convidou os seus associados, parceiros, membros do Conselho Geral e dos Grupos de
Missão a dar o seu contributo, partilhando as suas opiniões e preocupações sobre esta matéria, que
foram tidas em linha de conta nas respostas elaboradas.
Ainda sobre a época de pandemia que temos vivido, a APDSI elaborou uma Recomendação sobre a
promoção do uso voluntário da APP STAYAWAY COVID, reconhecendo os méritos da iniciativa de
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conceção e desenvolvimento da aplicação móvel “STAYAWAY COVID”, designadamente por se tratar
de uma aplicação que visa a proteção da saúde pública e que assenta na colaboração de todos,
constituindo-se como uma das primeiras iniciativas multinacional de cidadania digital
institucionalizada.
A APDSI participou ainda na edição de 2020 do Relatório Cibersegurança em Portugal – Sociedade,
do Observatório de Cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).
O documento em causa apresenta uma análise global, que permite estabelecer uma panorâmica
sobre os pontos fortes e os pontos fracos dos indivíduos e das organizações, quanto às boas práticas
de cibersegurança.
No âmbito da área de intervenção de Política Digital e Governança da APDSI, o Grupo de Missão
“Questões Éticas decorrentes da conceção e utilização de Tecnologias Digitais” desenvolveu o
Manifesto “Um compromisso nacional para uma transformação digital centrada no ser humano”,
cujo objetivo é o de «criar condições para que a sociedade, no seu conjunto, partilhe uma visão
humanista da tecnologia, que coloque o ser humano no centro das tomadas de decisão».
Este Manifesto vem propor a constituição de uma Plataforma Nacional, que promova a
concretização de um Compromisso nacional na promoção e defesa de uma transformação digital
centrada no ser humano. A APDSI encontra-se neste momento no processo de recolha de
assinaturas do documento, com a colaboração da Multicert (sócio institucional) ao nível da sua
plataforma mTrust.
Sobre a Ação Nacional de Administração Aberta, a APDSI considera esta dinâmica de uma enorme
importância nacional e a adesão de Portugal à OGP (Open Government Partnership), em dezembro
de 2017, consolidou um compromisso nacional de transparência e abertura ao cidadão e à sociedade
através dos princípios consagrados na Declaração da Administração Aberta (setembro de 2011).
Neste sentido, a APDSI apoiou as iniciativas da PASC – casa da Cidadania neste domínio e participou
na consulta pública ao Relatório Final de Autoavaliação sobre o I Plano de Ação de Administração
Aberta (I PANAA) da Rede Nacional de Administração Aberta (RNAA).

No presente documento concentrámos as sucessivas notícias que elaborámos sobre cada uma das
iniciativas e que se encontram disponíveis no sítio da APDSI (www.apdsi.pt).
As ações executaram-se e a memória permanece. São casos que podem ser lidos e usados para
conhecimento, reflexão e/ou ação, nos domínios público, privado, social e académico.
Estes resultados só são atingidos com visão, determinação, colaboração e coprodução.
Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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Incluo igualmente nesta força de ação os órgãos sociais da APDSI, o Conselho Geral, o secretariado
e todos os nossos prestadores de serviços, não podendo, naturalmente, deixar de salientar a energia
e cooperação dos meus colegas de Direção.
Para todos vai o meu agradecimento.

Lisboa, 10 de março de 2021

A Presidente da Direção da APDSI
Maria Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro
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Queremos agradecer a todos os que, ao longo de mais um ano, nos ajudaram a cumprir a nossa
missão. Foi um ano atípico e, por isso, especialmente exigente, mas no qual a esperança e confiança
que patrocinadores, parceiros, sócios institucionais e individuais, elementos que compõem os grupos
de missão e demais convidados depositaram na APDSI nos fizeram encarar cada dia com um alento
renovado e a crença num futuro melhor e mais sólido. Tivemos de nos reinventar e fomos, assim,
também diferentes, mas procurando nunca perder a nossa essência.
Agradecemos assim:
Aos nossos associados, que são as fundações da APDSI.
Aos nossos Grupos de Missão, pelo esforço, empenho e qualidade de contribuições.
A todos os Patrocinadores, pelo apoio prestado, que nos permite continuar nesta missão.
Ao Conselho Fiscal e à Mesa da Assembleia Geral por, mesmo à distância, continuarem a incentivar
o trabalho que temos feito desde o início do mandato desta Direção, ajudando-nos a enfrentar e
ultrapassar os desafios e dificuldades do momento pandémico que temos vivido nos últimos meses.
Ao secretariado e a toda a equipa de prestadores de serviços, incansáveis neste percurso de inovação
e urgência.
Esperamos que, em 2021, possamos voltar a encontrar-nos pessoalmente e continuar a caminhar
juntos, de forma consistente e comprometida, para que possamos contribuir para o grande desafio
que nos une: promover o desenvolvimento da Sociedade da Informação.

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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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 difícil 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 contribuíram na preparação, colaboração e participação nas atividades
desenvolvidas.
O ano de 2020 foi caracterizado fundamentalmente por:
•
•
•
•
•

•
•

Continuação da aproximação aos sócios (identificação de temas, convites para as
sessões e cobrança das quotas);
Esforço permanente no sentido de captação de novos sócios;
Insistência no reforço, pela praxis, da imagem externa da associação;
Esforços de melhoria dos processos internos de funcionamento, nomeadamente
através da normalização de regras e procedimentos;
Informação aos sócios sobre a atividade geral da associação e sobre eventos e
MeetOns organizados ou apoiados pela APDSI, nomeadamente através de correio
eletrónico, sítio web da associação e redes sociais –LinkedIn, Facebook, Instagram e
Twitter.
Esforço dedicado a estudo e articulação de pareceres sobre políticas públicas e
regulamentos que se encontravam em discussão pública.
Esforço dedicado à análise, conceção e preparação de conferências e MeetOns sobre
temáticas relacionadas com a missão da APDSI.

Em síntese, a APDSI realizou as atividades enumeradas abaixo, por ordem cronológica:
1) MeetUp "O Sector das TIC em Portugal";
2) Conferência “Conflitos na era da Inteligência Artificial”;
3) Concurso e Divulgação da nova edição do Glossário da SI nas Escolas, Associação de
Professores e Comunicação Social;
4) Conferência “A Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas”;
5) Sessão de Reflexão “Os desafios da Transposição da Diretiva de Direitos de Autor no
Mercado Único Digital”;
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6) Campanha de Promoção da Consignação do IRS;
7) Estudo sobre modelo de maturidade no RGPD;
8) 32.ª edição - Olimpíadas Nacionais de Informática (Final Nacional);
9) MeetOn "Testemunhos de Transição Digital na Democracia";
10) Versão portuguesa adaptada do “Handbook on Facilitating Flexible Learning During
Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning
in COVID-19 Outbreak”;
11) MeetOn "Testemunhos de Transição Digital na Justiça";
12) Estudo exploratório “Competências / Qualificações: Mapeamento das Necessidades
de Competências na área das TICE visando o ajuste da oferta formativa”;
13) MeetOn "Ética e Tecnologia @Covid-19";
14) MeetOn "Testemunhos de Transição Digital na Educação";
15) Alerta #1 "É Necessário Mudar o Rumo do Futuro, Pensando Futuro";
16) Questionário às Autarquias sobre Serviços Geoespaciais;
17) MeetOn "Testemunhos de Transição Digital na Economia";
18) MeetOn “5G nas comunicações móveis: da revolução tecnológica aos impactos”;
19) 32.ª edição - Olimpíadas Nacionais de Informática (Prova de Seleção);
20) 32.ª edição - Olimpíadas Nacionais de Informática (Concurso Ibero-Americano por
Correspondência);
21) 32.ª edição - Olimpíadas Internacionais de Informática;
22) MeetOn "Energia e Sustentabilidade";
23) MeetOn "Soberania Digital";
24) MeetOn “O Valor económico da Transformação dos Dados em Conhecimento”;
25) MeetOn "Ecossistema da Saúde e a Transformação digital";
26) MeetOn "Competências e Qualificações TICE em Portugal";
27) MeetOn “Ciência e Inovação”;
28) Conferência “Tecnologias Emergentes: a Saúde do Futuro?”.

A 23 de janeiro de 2020, a APDSI convocou o seu Conselho Geral, reunindo cerca de 34 das
personalidades convidadas.
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2.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2.1.

PARCERIAS

No ano 2020 foi celebrado protocolo com as seguintes entidades:

ANJAP

Associação Nacional dos Jovens Advogados Portugueses

APEE

Associação Portuguesa de Ética Empresarial

Assim, a lista das parcerias em vigor em fins de 2020, 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 dos 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

APEE

Associação Portuguesa de Ética Empresarial

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
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EAPN

Rede Europeia Anti-Pobreza

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

UAb

Universidade Aberta

-

Centro de Convergência de Telheiras

-

Rede TIC e Sociedade
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Decorrente das parcerias estabelecidas, a APDSI esteve envolvida mais ativamente com:

CPED

Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital

ISOC-PT

Capítulo Português da Internet Society

itSMF

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

PASC

Plataforma Ativa da Sociedade Civil, Casa da Cidadania

TICE.PT

Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica

2.2.

PARTICIPAÇÃO DA APDSI NA DINÂMICA DA SOCIEDADE

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

Entidade

Data

Representação
APDSI

Local

VdA

04/01/2020

-

VdA

Ciclo de Debates: Produtividade

SEDES

13/01/2020

-

SEDES

Cerimónia do 80º Aniversário da Faculdade
de Motricidade Humana

FMH

23/01/2020

-

FMH

(Re)Utilização de Dados em Investigação e
Inovação em Saúde" - Participação no Grupo
de Revisão das Análises SWOT e Participação
na Reunião

Faculdade de
Medicina da
Univ. Porto

24/01/2020

-

Faculdade de
Medicina da
Univ. Porto

Apresentação do Livro: Testemunho de Duas
Vidas Compartilhadas

Prof. Eugénio
Fonseca,
Presidente da
Cáritas
Portuguesa

29/01/2020

-

Centro Social
Paroquial Santa
Joana Princesa

30/01/2020

-

Fórum Lisboa

Evento

Conferência OE 2020: O Início de um Novo
Ciclo?

Vª Conferência Internacional sobre
Governação Integrada: “A Era da
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Colaboração - Contributos para uma Agenda
Transformadora”

1.ª Sessão das Local GOV 4.0 TALKS

Quidgest

Maria Helena
Monteiro

06/02/2020

(oradora)

Encontro Anual de 2019: “Descentralização e
Ordenamento do Território"

Ad Urbem

14/02/2020

-

Biblioteca
Municipal de
Tomar

Apresentação do Caderno Temático “O
Sistema Complementar de Pensões: Ainda é
Possível Recuperar o Tempo Perdido?”.

CCP - Fórum dos
Serviços

18/02/2020

-

Culturgest

Universidade
Católica

20/02/2020

Sofia Aureliano
(oradora)

Universidade
Católica

Workshop “Open Source & Transformação
Digital”

ESOP

20/02/2020

-

Grande
auditório do
LNEC

Sessão de Apresentação do Novo Plano de
Ação Justiça + Próxima

Ministério da
Justiça

02/03/2020

Maria Helena
Monteiro + Nuno
Guerra Santos

HUB Justiça

3ª Conferência do Fórum Permanente para
as Competências Digitais

Portugal
INCoDe.2030

03/03/2020

Luís Vidigal +
Etelberto Costa + Luís
Borges Gouveia

Alfândega do
Porto

Workshop - Programa Nacional de
Sensibilização para a Inovação
Organizacional

Associação Para
A Inovação
Organizacional

04/03/2020

-

SALÃO NOBRE
DO IAPMEI

FISTA Startup Fair Iscte-Iul

IEEE ISCTE-IUL
Student Branch

04/03/2020

Daniela Jorge

ISCTE

RCEP

04/03/2020

Bruna Martins

RCEP

Jaime Quesado

04/03/2020

-

FC Gulbenkian

Seminário “Social Media, Fake News And
Cybersecurity”

Apresentação do Relatório Relativo a
Portugal de 2020 e do Fundo para uma
Transição Justa

Apresentação do Livro The New Way
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Apresentação do Plano de Ação para a
Transição Digital de Portugal

Ministro de
Estado, da
Economia e da
Transição Digital

05/03/2020

Maria Helena
Monteiro + João
Catarino + Nuno
Guerra Santos

Fundação
Champalimaud

Global Compact
Network
Portugal

Ring The Bell For Gender Equality 2020

06/03/2020

-

Euronext Lisbon

SEAC e RCEP

19/03/2020

-

CCB

Procuradoria
Geral do Rio
Grande do Sul
(Brasil)

26/05/2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Culturgest

03/06/2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Católica-CESOP

25/06/2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Accenture

30/06/2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Crónicas de uma Pandemia

APDH

05/07/2020

-

Online

“ANJAP às segundas: Informática, Novas
Tecnologias no Covid e pós-Covid”

ANJAP

06/07/2020

Nuno Guerra Santos

Online

Accenture

22/07/2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Fórum Hospital
do Futuro

23/07/2020

Filipa Fixe

Online

Conferência Inaugural do Ciclo de Debates
“Europa 2021”

Governo Digital em Época de Pandemia
(Caso Português)

Longevidade: Implicações Sociais

Seminário Anual CESOP-Local
"Desenvolvimento Sustentável - Avaliar para
Agir ao Nível Local"

Webinar "Systems Resilience: Desafios e
Oportunidades Numa Época de Disrupção
sem Precedentes"

Evento Online “Superar A Incerteza com o
5G, Cibersegurança e Transformação
Digital”.

Health Data Forum – Afterburner sobre
“Saúde e Digital: Ninguém Pode Ficar Atrás”
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Encontros com a Inovação em Saúde:
Smart(Er) Health - Towards Needs-Oriented
Innovation In Healthcare

HCP

15/09/2020

IDC Directions 2020 - Convite Especial GMC

IDC

20/09/2020

Fundação AIP

22/09/2020

Videoconferência "I&D na Defesa E V
Encontro de Estudantes da AFCEA em
Portugal"

AFCEA Portugal

22/09/2020

Online

Webinar "Tecnologias Quânticas: Uma
Questão de Soberania"

AFCEA Portugal

30/09/2020

Online

Glintt

01/10/2020

Maria Helena
Monteiro + Filipa Fixe

Híbrido

Comissão
Europeia

09/10/2020

Grupo Missão
“Inteligência
Artificial”

RCEP

BI4ALL

10/11/2020

Maria Helena
Monteiro + Filipa Fixe

Online

5ª EDIÇÃO DO CTT E-COMMERCE DAY 2020

CTT

11/11/2020

Bruna Martins +
Renata Henriques

Online

XI Conferência Anual HCP - Saúde de
Portugal para o Mundo

HCP

25/11/2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Online

Online

Portugal Smart Cities Summit By Green
Business Week

HINTT 2020

European AI Alliance Assembly

Tomorrow 2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Híbrido

-

Relatório Sociedade 2020 (Observatório de
Cibersegurança)

CNCS

03/12/2020

Grupo Missão
"RGPD Implementação"

Talk APEE - GCNP | Dia Internacional Contra
a Corrupção

APEE

09/12/2020

Maria Helena
Monteiro
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4º FÓRUM DO CONSELHO NACIONAL DE
SAÚDE

Conselho
Nacional de
Saúde

16/12/2020

Maria Helena
Monteiro

Online

Reunião da Coligação Portuguesa para a
Empregabilidade Digital

FCT

08/01/2021

Nuno Guerra Santos
+ Miguel Brito
Campos + Luís Vidigal

Online

Conferência DPSC2021 “Digital Privacy And
Security Conference 2021”

DPSC2021

20/01/2021

Apoio Institucional

Sessão do Curso de Pós-Graduação "Direito,
Tecnologia e Inovação"

Faculdade de
Direito da ULHT

10/04/2021

Maria Helena
Monteiro

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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2.3.

INICIATIVAS DA APDSI NA SOCIEDADE CIVIL

2.3.1. CONTRIBUTOS E RECOMENDAÇÕES DA APDSI
1) APDSI participou no Relatório Cibersegurança em Portugal – Sociedade 2020
dezembro de 2020
A APDSI participou na edição de 2020 do Relatório Cibersegurança em Portugal – Sociedade, do
Observatório de Cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).
O documento em causa apresenta indicadores sobre o fator humano ligado à cibersegurança,
nomeadamente as atitudes, os comportamentos e a educação e sensibilização dos indivíduos e das
organizações, em Portugal. Analisa os números atualizados sobre estas matérias, recorrendo a fontes
abertas ou recolhendo dados diretamente junto dos agentes sociais.
Realiza ainda uma análise global, que permite estabelecer uma panorâmica sobre os pontos fortes e
os pontos fracos dos indivíduos e das organizações quanto às boas práticas de cibersegurança.
O Relatório procura também articular as conclusões com o contexto atual de pandemia. Assim, e
com base na análise efetuada ao conjunto de indicadores apresentados, é possível afirmar que os
indivíduos e as organizações, em Portugal, não têm ainda os níveis de atitudes e comportamentos
suficientemente adequados para a melhor proteção possível contra as ameaças do ciberespaço,
comparativamente à média da União Europeia. Não obstante, os dados absolutos e as tendências
anuais são, em parte, positivos. Além disso, a educação e a sensibilização têm vindo a melhorar em
alguns aspetos, apresentando indicadores também mais favoráveis, o que demonstra um potencial
de crescimento noutros domínios.
As conclusões deste Relatório permitem ajudar a melhorar os conteúdos e as estratégias de
educação e sensibilização, no ensino formal e informal, mas também no que diz respeito à
operacionalização do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança e do Roteiro para
Capacidades Mínimas de Cibersegurança, documentos do CNCS.
O relatório está disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsi-participou-no-relatoriociberseguranca-em-portugal-sociedade-2020/ .

2) Participação na consulta pública ao Relatório de Autoavaliação do I Plano de Ação
Nacional de Administração Aberta
dezembro de 2020
Sobre a Ação Nacional de Administração Aberta, a APDSI considera esta dinâmica de uma enorme
importância nacional e a adesão de Portugal à OGP (Open Government Partnership), em dezembro
de 2017, consolidou um compromisso nacional de transparência e abertura ao cidadão e à sociedade
através dos princípios consagrados na Declaração da Administração Aberta (setembro de 2011), que
refere “As members of the Open Government Partnership, committed to the principles enshrined in
the Universal Declaration of Human Rights, the UN Convention against Corruption, and other
applicable international instruments related to human rights and good governance:…”
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Para se dar corpo a este compromisso, foi criada a Rede Nacional de Administração Aberta (RNAA),
a quem compete o desenvolvimento, a coordenação, a execução e a supervisão de Planos de Ação
Nacional de Administração Aberta. A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) foi
designada como ponto focal nacional para esta iniciativa e convidou entidades representantes do
Setor Público e da Sociedade Civil.
A Rede desenvolveu, publicou (dezembro de 2018) e implementou o I Plano de Ação de
Administração Aberta (I PANAA), que apresenta 8 compromissos e está estruturado em torno de
quatro grandes eixos:
•
•
•
•

Dados Abertos, fomentando a disponibilização e reutilização de informação gerada pela AP
(com 2 compromissos);
Transparência, promovendo o acesso à informação e a documentos administrativos do
setor público (com 7 compromissos);
Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e Inclusão Digital, divulgando
novos canais de relacionamento entre a AP e os cidadãos/empresas (com 5 compromissos);
Participação Pública, estimulando a utilização de processos.

A implementação decorreu de 2018 a 2020. Foi desenvolvido um Relatório Final de Autoavaliação
sobre a implementação do plano. Este Relatório esteve em Consulta Pública com vista a “recolher
questões, comentários e/ou sugestões para enriquecer os conteúdos do relatório”. É neste contexto
que a APDSI desenvolveu um conjunto de sugestões, participando nesta consulta pública.
Consulte
o
relatório
completo:
https://ogp.eportugal.gov.pt/documents/48760/253891/Autoavalia%C3%A7%C3%A3
o+-+2018-20+-+I+PANAA.pdf/6c78cd23-7e4e-c3a7-08da-8e5c99fa732a

3) APDSI sobre o Pacote Legislativo Europeu no âmbito do Digital Service Act e Digital
Market Act
dezembro de 2020
A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação é
reconhecida pelo seu contributo determinante para o desenvolvimento de uma Sociedade da
Informação inclusiva, participativa e segura. A APDSI é uma plataforma de debate independente, que
contribui para a formulação de políticas públicas através de projetos, estudos e espaços de debate e
colaboração com Associados (individuais e dos setores privado e social) bem como com Instituições
Públicas e Academia.
Com esta mensagem, queremos alertar para a importância do pacote legislativo europeu que vem
sendo publicado sobre Digital Service Act e Digital Market Act.
A transformação e transição digital constituem grandes objetivos a nível da União Europeia e dos
Estados membros. A economia digital é, justificadamente, um importante pilar para a recuperação
económica da Europa no período pós-pandemia.
Neste contexto, apoiamos totalmente esta iniciativa da Comissão Europeia, no seu esforço de
revisitar as regras que se aplicam ao mercado dos serviços digitais e às plataformas, com o intuito de
melhorar a proteção dos consumidores e reforçar a concorrência e a inovação, minimizando os riscos

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

21 de 64

Relatório de Atividades e Contas 2020

que a tecnologia pode trazer para a sociedade. Tudo isto numa perspetiva económica e de cidadania
– cidadãos, empresas, instituições públicas e organizações privadas.
Por outro lado, o pacote publicado pela Comissão, obrigando a transformações nos modelos de
negócio das empresas europeias e, em particular das startups e colocando exigências na conceção e
desenvolvimento de novos serviços digitais a serem disponibilizados pelas plataformas, poderá
dificultar a agilidade da economia europeia, no curto prazo.
Uma vez mais, há que encontrar um equilíbrio, criando medidas de proteção dos direitos
fundamentais dos cidadãos e de incremento da concorrência no mercado digital, que permitam
ultrapassar as dificuldades económicas atuais, dentro dos princípios da ética e da integridade e com
valor acrescentado para todos os stakeholders.
Esperamos contar com o apoio do Governo Português, neste momento essencial em que o nosso
país assume a Presidência do Conselho da União Europeia, de modo a que Portugal e a UE continuem
a apostar numa economia digital aberta à inovação e que continue cada vez mais a ser garante dos
direitos fundamentais.
O contributo está disponível em: https://apdsi.pt/2020/apdsi-sobre-o-pacotelegislativo-europeu-no-ambito-do-digital-service-act-e-digital-market-act/

4) APDSI convidada a redigir dois Pareceres para a Assembleia da República
Portuguesa
outubro de 2020
No mês de setembro, a APDSI foi convidada pela 12.ª Comissão do Parlamento – Cultura e
Comunicação na pessoa da sua Presidente, Deputada Ana Paula Vitorino, para redigir um parecer
relativo à Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª – Transpõe a Diretiva (UE) 2018-1808 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018 respeitante à oferta de serviços de comunicação
social audiovisual.
O Parecer redigido pela APDSI foi debatido em audição parlamentar no passado dia 8 de setembro.
Em representação da associação estiveram presentes a sua Presidente da Direção, Maria Helena
Monteiro, e Luís Neto Galvão, advogado e Vogal do Conselho Fiscal da APDSI.
Neste seguimento, foram solicitados novos contributos à APDSI sobre as propostas de alteração dos
Grupos Parlamentares à mesma Proposta de Lei.
O Parecer, a Audição Parlamentar e os Contributos da APDSI à Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª –
Transpõe a Diretiva (UE) 2018-1808 podem ser consultados em: https://apdsi.pt/produto/parecerda-apdsi-a-proposta-de-lei-n-o-44-xiv-1/.
A APDSI foi também procurada pela 1.ª Comissão do Parlamento – Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias na pessoa do seu Presidente, Deputado Luís Marques Guedes, a contribuir
com o seu parecer sobre o Projeto de Lei n.º 473/XIV/1.ª – Aprova a Carta de Direitos
Fundamentais na Era Digital, no mês de outubro.
A APDSI destaca-se pela capacidade de intervenção independente sendo uma plataforma de debate
agregadora para o desenvolvimento da sociedade da informação e como tal, a APDSI convidou os
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seus associados, parceiros, membros do Conselho Geral e dos Grupos de Missão a dar o seu
contributo, partilhando as suas opiniões e preocupações sobre esta matéria.
A APDSI acomodou os diferentes contributos recebidos e formulou um Parecer final sobre este
Projeto de Lei.
O Parecer da APDSI sobre o Projeto de Lei n.º 473 – Aprova a Carta de Direitos Fundamentais na
Era Digital está disponível para consulta em: https://apdsi.pt/produto/parecer-da-apdsi-aoprojeto-de-lei-n-o-473-xiv-1/

5) APDSI emitiu uma Recomendação sobre a Promoção do Uso Voluntário da APP
STAYAWAY COVID
outubro 2020
Perante a problemática da STAYAWAY COVID, a APDSI, emite uma recomendação.
Neste contexto, a APDSI recomenda:
a) Com a atual arquitetura do sistema, a instalação do código de 12 dígitos na app dos
infetados deverá ter o incentivo e o apoio dos intervenientes no processo,
designadamente do médico no momento da consulta, dos laboratórios de rastreio e
da linha Saúde24, ainda que a introdução do código no telemóvel dependa da
vontade explícita da pessoa infetada (O código deveria ser automaticamente inserido
no relatório do teste positivo. Se o código fosse sob a forma de QR Code, facilitaria a
sua inserção pelo utilizador, bastando apontar câmara do seu smartphone.);
b) O Governo deverá suspender o processo legislativo para tornar obrigatório o uso
generalizado da app STAYAWAY COVID, iniciando em contrapartida uma campanha
pedagógica dos benefícios da sua utilização voluntária, aproveitando os méritos da
aplicação e tentando obviar algumas das suas limitações atuais;
c) O Governo deverá criar um efetivo plano de comunicação capaz de promover o
esclarecimento dos cidadãos e dos profissionais de saúde, e com isso neutralizar as
mensagens geradoras de medos e desconfianças sem qualquer fundamento técnicocientífico, quer do ponto de vista informático quer da saúde pública;
d) O Governo deverá promover uma avaliação independente da eficácia da app.
A recomendação está disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-apromocao-do-uso-voluntario-da-app-stayaway-covid/
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6) APDSI emite Alerta sobre o artigo 10.º – “Taxas” da Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª
– Transposição da Diretiva (UE) 2018/1808, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de novembro de 2018
outubro 2020
A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
tomou conhecimento da Proposta de alteração na apreciação na especialidade da Proposta
de Lei n.º 44/XIV/1.ª – Transposição da Diretiva (UE) 2018/1808, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 14 de novembro de 2018, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido
Socialista relativamente ao artigo 10.º da referida lei.
O alerta está disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/apdsi-emite-alerta-sobre-oartigo-10-o-taxas-da-proposta-de-lei-n-o-44-xiv-1/

7) APDSI recolhe contributos da Sociedade Civil no âmbito do Projeto de Lei n.º 473
setembro 2020
A APDSI foi convidada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
da Assembleia da República a emitir um parecer escrito sobre o Projeto de Lei n.º 473 – Aprova a
Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital.
Para a prossecução da sua missão, a APDSI continua a constituir uma capacidade de intervenção
independente e uma plataforma de debate agregadora para o desenvolvimento da sociedade da
informação, nomeadamente contribuindo na formulação de políticas públicas e criando espaços de
debate e colaboração entre os seus associados, instituições públicas parceiras e rede de
especialistas.
Neste sentido, a APDSI recolheu contributos da Sociedade Civil no que diz respeito ao Projeto de
Lei acima referido, pedindo que o mesmo fosse endereçado até ao dia 30 de setembro (quartafeira).
O
contributo
dos
associados
foi
recolhido
formulário: https://pt.surveymonkey.com/r/contributo-apdsi-PL473

através

do

8) APDSI assina carta da Danish Start-Up Association sobre Digital Service Act (DSA)
junho 2020
A APDSI assina carta conjunta da Danish Start-up Association sobre Digital Sevice Act (DSA) no
avanço da Proposta de Lei da Comissão Europeia sobre Serviços Digitais.
Este ano, a Comissão Europeia proporá uma nova Lei de Serviços Digitais (DSA) para esclarecer o
papel das plataformas online. Esta é uma ótima oportunidade para examinar o papel das
plataformas online na nossa economia e sociedade e atualizar a Diretiva de Comércio Eletrónico de
20 anos.
Congratulamo-nos com o documento de posição conjunta publicado pelos países do D9 + em maio
deste ano sobre “A criação de uma estrutura reguladora moderna para a prestação de serviços onAssociação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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line na União Europeia” e o seu apelo para manter os princípios básicos da Diretiva de Comércio
Eletrónico em qualquer nova estrutura regulamentar a ser adotada e garantir que a economia digital
da UE possa crescer e crescer. A Diretiva de Comércio Eletrónico tornou possível o lançamento, o
crescimento e o florescimento no mercado da União Europeia. Permitiu a inovação e
desenvolvimento de produtos com base no livre fluxo de informações, promovendo um
comportamento responsável e proporcionando vários benefícios aos cidadãos da Europa.
A APDSI congratula os países do D9+ pela liderança na promoção dos negócios digitais da Europa. Os
países D9+ devem ampliar e aprofundar a sua aliança emergente, outros países da UE poderão
mostrar o seu apoio à declaração, trabalhando em conjunto com os países D9+, de forma a garantir
uma economia digital próspera na Europa construída sobre uma abordagem personalizada baseada
em evidências. Os países devem ainda basear as novas propostas de DAS nas melhores práticas e
princípios legislativos, garantindo um nível de regulamentação equilibrado e proporcional.
Juntamente com outros representantes do setor empresarial em toda a Europa, incentivamos a
Comissão Europeia e os Estados Membros da UE a levar em consideração a opinião subscrita, e
instamos a Comissão Europeia a fazer uso da sua avaliação de impacto para examinar a necessidade
de novos regulamentos, garantindo equilíbrio e proporcionalidade. O objetivo será compreender
integralmente os custos potenciais relacionados com um futuro DSA e planear adequadamente.

9) Portugueses traduzem Manual de Apoio à Aprendizagem Flexível durante a
interrupção do ensino regular
junho de 2020
Um grupo de portugueses ativistas pela educação e aprendizagem uniu-se num projeto de
tradução de um manual de boas práticas para a comunidade de ensino e formação, editado pela
UNESCO, que apresenta o caso da China e a forma como o país manteve o seu ensino em
funcionamento durante a pandemia. A coordenação deste grupo pertenceu ao Professor Doutor
Célio Marques do Instituto Politécnico de Tomar.
Não visa ser um manual científico nem de caráter académico, mas antes contribuir para a solução de
problemas do dia-a-dia, que todas as comunidades de ensino enfrentarão num cenário inédito em
que os alunos ficam impedidos de frequentar as suas escolas.
Numa iniciativa voluntária, este grupo nacional composto por professores, formadores e
universitários produziu uma versão portuguesa, cujo formato e design gráfico também foram
adaptados para a Língua portuguesa. Porque são profissionais do setor da Educação / Formação têm
uma sensibilidade acrescida para a temática e conhecem o ponto de partida anterior à chegada da
pandemia ao nosso país. Sabem, por isso, qual é o estado da arte anterior à crise pandémica e
estarão, por isso, nas melhores condições para avaliar a eficácia dos pressupostos aplicados na China
num contexto português, assim como para identificar adaptações necessárias para atingir os
melhores resultados.
A versão portuguesa adaptada do “Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational
Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak”
pode ser conhecida AQUI.
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Esta iniciativa foi acolhida pelo Grupo de Missão “Competências Digitais, Qualificação e
Empregabilidade” da APDSI, coordenado por Etelberto Costa.
Versão original do “Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption:
The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak”
para download: https://iite.unesco.org/news/handbook-on-facilitating-flexiblelearning-during-educational-disruption/

10) ALERTA #1: “É Necessário Mudar o Rumo do Futuro, Pensando Futuro”
junho de 2020
O Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação” (GFSI) da APDSI lança o Alerta #1, que visa
refletir sobre o rumo do Futuro, pensando Futuro.
Sendo um dos objetivos deste Grupo de Missão da APDSI desenvolver a reflexão e o pensamento
estratégico sobre o Futuro da Era Digital, o GFSI considera, que no atual contexto económico e social,
é importante alertar sobre o modo como teremos de abordar o Futuro que hoje se prepara.
Conheça o Alerta aqui: https://apdsi.pt/produto/apdsi-lanca-alerta-1-sobre-o-futuro/

11) APDSI lança instrumento para ajudar contribuintes no momento de consignar o seu
IRS
março de 2020

O IRSconsig ajuda os contribuintes a escolher a entidade a que querem consignar 0,5% do seu IRS,
simplificando o acesso, a pesquisa e a filtragem das 4231 entidades beneficiárias.
No âmbito da sua intervenção nos setores da Cidadania e Inovação Social, a APDSI (Associação para
a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação) – que não é, pela sua natureza, uma
das entidades beneficiárias – volta este ano a desafiar os seus Associados Individuais e Coletivos a
promoverem a consignação do IRS a uma das mais de 4.000 entidades beneficiárias desta medida.
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Para além de uma nova campanha nas redes sociais com o mote “O todo é sempre maior do que a
soma das partes”, a APDSI, através do seu grupo CivicTech, criou o IRSconsig
(https://www.apdsi.pt/irsconsig), que pretende simplificar o processo de seleção da instituição
beneficiária da consignação do IRS por parte dos contribuintes.
Através do IRSconsig é mais fácil selecionar a entidade a que se pretende consignar o IRS, entre a
longa lista de entidades beneficiárias disponibilizada pela Autoridade Tributária, através de filtros
por tipo de atividade e distrito. Para além de facilitar o processo de pesquisa, houve a preocupação
de promover a máxima igualdade de oportunidades, sendo a informação apresentada de forma
isenta, numa lista ordenada aleatoriamente.
A APDSI acredita que estas funcionalidades, e outras que poderão vir a ser acrescentadas nas
próximas semanas, irão proporcionar uma experiência mais simples, justa e agradável no momento
dos contribuintes selecionarem a entidade beneficiária da consignação do seu IRS.
Conheça a ferramenta: https://apdsi.pt/areas/cidadania-inovacao-social/irsconsig/
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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:
•
•
•

Apoio administrativo em iniciativas realizadas pela PASC;
Apoio jornalístico em iniciativas realizadas pela PASC;
Divulgação pelos seus canais (website e redes sociais das atividades realizadas e a
realizar).

A APDSI continuou em 2020 a integrar a Direção na qualidade de vogal, na pessoa do Dr. Luís
Vidigal, um dos sócios fundadores da APDSI. Relembra-se que a APDSI presidiu à PASC entre
2016 e março de 2019 quando foram eleitos em 2019 os atuais Corpos Sociais.
A Direção da APDSI continua empenhada na dinâmica de clusters temáticos e de causas
assumidas pela PASC para reforçar a voz da sociedade civil e a cooperação interassociativa,
nomeadamente através do Observatório da Cidadania.
Durante o ano de 2020 realizou-se uma reunião do Conselho de Representantes e uma
Assembleia Geral.
A APDSI colaborou com a PASC na organização e realização de algumas atividades, tais como:
•
•

Webinar sobre “Participação Cívica nos processos de Administração Aberta”;
Prémio Anual de Cidadania.

A cerimónia do Prémio Anual de Cidadania, que “visa distinguir um projeto, atividade ou
desempenho, na área da promoção da cidadania ativa, que se saliente pela sua contribuição
eficaz para melhorar a capacidade de participação e envolvimento de uma comunidade com
especial incidência nas sinergias entre as vertentes social, ambiental e económica,
enquadrada numa cultura de valores éticos”, ocorreu no dia 20 de novembro em formato
online, com um debate público sobre “Cidadania e Populismo”.
Neste âmbito e atendendo ao contexto atual, a APDSI propôs a atribuição deste Prémio à
ANMSP – Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, presidida pelo Dr. Ricardo
Mexia, de forma extensiva a todos os profissionais de saúde, que ganhou ex-áqueo com a
Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, o Prémio Anual da Cidadania 2020 atribuído
pela PASC como forma de reconhecimento pela sua intervenção na promoção de uma
cidadania ativa.
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2.3.3. INTERVENÇÃO INTERNACIONAL – OLIMPÍADAS
INTERNACIONAIS DE INFORMÁTICA
Na sequência de edições anteriores, a APDSI promoveu em 2020 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 entre 13 e 19 de setembro. Nesta competição, Portugal ganhou pela 9.ª vez uma
medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Informática. De referir que por fim
responderam a esta competição cerca de 230 alunos, de cerca de 60 escolas e cerca de 180
professores de Portugal.
Pela situação que temos vindo a atravessar, nomeadamente a pandemia da COVID-19, e tendo
em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde, “este ano (2020) todas as
provas relativas a esta edição das Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Informática foram
realizadas online e não presencialmente, ao contrário do que sucedeu em anos transatos”.

A delegação portuguesa no segundo dia de prova das Olimpíadas Internacionais de Informática no
laboratório do DCC-FCUP, no Porto. O ex-concorrente duplamente medalhado com Prata, Kevin Pucci,
também esteve presente nesta semana com a delegação portuguesa.

Os resultados alcançados corresponderam às expetativas da delegação portuguesa, que viu
recompensados uma vez mais os frutos do seu árduo trabalho de preparação com a conquista
pelo aluno Pedro Dias de mais uma medalha de bronze para Portugal, a nona na história do
nosso país nesta prestigiada competição. O nosso país acumula assim no seu histórico duas
medalhas de prata (2019 e 2018) e nove medalhas de bronze (uma em 2020, duas em 2017,
uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002).
Esta iniciativa foi patrocinada por:
•
•
•
•
•
•

Ciência Viva;
Fundação Calouste Gulbenkian;
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT);
everis Portugal;
LIDEL;
Porto Editora.
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2.3.4. APOIO NA DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS DE OUTRAS
ENTIDADES PARCEIRAS
A APDSI apoiou outras organizações parceiras na divulgação das seguintes atividades e iniciativas.

Entidade

Evento

Quidgest

“Talks on Model Driven Engineering and Artificial Intelligence Approaches”
20/01/2020

ONU

“Portugal nos Prémios WSIS 2020 (ONU)”
21/01/2020

ISOC-PT

Apresentação pública da iniciativa “ePrivacidade – Privacidade Trocada por
Miúdos”
24/01/2020

Passio Consulting

Seminário “Data Warehouse Modernisation”
17/02/2020

Jaime Quesado

Apresentação do livro “THE NEW WAY”
17/02/2020

Comissão Europeia

Saphety

Comissão Europeia lançou em 19 de fevereiro dois documentos estratégicos
sobre IA e sobre Dados
20/02/2020
Multinacional tecnológica portuguesa estabelece parceria estratégica para o
mercado peruano
19/03/2020

CNCS

Alerta de ciberameaças em tempo de COVID-19
23/03/2020

FCT

Apoio “RESEARCH 4 COVID-19”
26/03/2020

Gulbenkian

Fundo de Emergência COVID-19 promovido pela Gulbenkian
27/03/2020

DGPJ

Guia de Acesso ao Direito e à Justiça
30/03/2020

OCDE

OCDE produz documento com as diversas ações políticas de vários países às
PMEs em contexto de COVID-19
30/03/2020

APDC

Contributo da APDC na difusão de iniciativas relacionadas com o combate ao
COVID-19
31/03/2020
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FCT

Projeto sobre “AI 4 COVID-19: Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na
Administração Pública”
31/03/2020

SNS24

Avaliar sintomas do COVID-19 – Nova funcionalidade do SNS24
01/04/2020

LUSODOC

Centros de Recursos de Informação sobre o Covid-19
06/04/2020

CE

Comissão Europeia mobiliza todos os recursos para proteger as pessoas e os
meios de subsistência para dar resposta ao surto do COVID-19
07/04/2020

Portugal
INCoDe.2030

Plataforma “Somos Todos Digitais”
08/04/2020

Unipartner

Série de Live Events sob o tema “Drive Digital Enterprise Management”
09/04/2020

Glintt; APAH

OMS adota ferramenta portuguesa: ADAPTT COVID-19
09/04/2020

AMA

Nova APP “Estamos ON – Covid19” desenhada pela AMA
13/04/2020

CE

Comissão Europeia disponibiliza diretório com respostas digitais ao COVID-19
16/04/2020

SRS Advogados; VdA

Proteção de Dados em tempo de COVID-19
17/04/2020

ISOC-PT

SOS Digital, uma iniciativa coordenada pelo ISOC.PT
20/04/2020

João Mota Lopes

Artigo de opinião “O new normal”
21/04/2020

Tech4Covid19

A comunidade tecnológica portuguesa no combate ao COVID-19
22/04/2020

FCT

Portal Science 4 COVID-19 desenvolvido pela FCT e AICIB
23/04/2020

Unipartner

Live Event sob o tema “Desafios do Serviço ao Cidadão no contexto atual”
27/04/2020

ISOC-PT

Iniciativa “ePrivacidade – Privacidade Trocada por Miúdos” do Projeto
MiudosSegurosNa.Net reforçada em tempos de pandemia
06/05/2020

CML

Câmara Municipal de Lisboa cria Programa para a Inclusão e Literacia Digital
08/05/2020
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Ciência Viva

Ciência Viva reúne vídeos e informação sobre vírus e como proceder em
crise epidemiológica
08/05/2020

ANJAP

Webinar “A Transição para o Digital no Governance das Sociedades”
25/05/2020

CTT

3.ª edição do e-Commerce Moments
26/05/2020

Fórum Hospital do
Futuro

Health Data Forum – Ideas Lab sobre “Open Data & Public Information”
27/05/2020

INSA

Saúde Mental em Tempos de Pandemia COVID-19 | Participe no estudo
28/05/2020

IDC

Candidaturas abertas para a 5.ª edição Portugal Digital Awards
29/05/2020

Arquivo.PT

10.ª sessão do Café com o Arquivo.pt
03/06/2020

ANJAP

“ANJAP às segundas” sobre “Delação Premiada em Portugal”
08/06/2020

AWS

AWS Summit Online 2020
15/06/2020

Saphety

Presença internacional através de acordo pioneiro com a brasileira Vércer
17/06/2020

Comissão Europeia

Comissão Europeia publica os resultados de 2020 do Índice de Digitalidade
da Economia e da Sociedade (IDES)
19/06/2020

Saphety

Ciclo de webinars internacionais dedicados ao EBP
30/06/2020

Comissão Europeia

Comissão Europeia apresenta Agenda de Competências para a Europa em
prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência
06/07/2020

Unipartner

Unipartner distinguida como Microsoft Partner of the Year 2020 em Portugal
21/08/2020

Univ. Oxford;
Univ. Leeds,
Common Seas;
Fundação Ellen
MacArthur
IST

Breaking the Plastic Wave: estudo aponta a Economia Circular como solução
para lixo marinho
26/08/2020

Artigo sobre desenvolvimento do 5G nos sistemas de comunicações móveis
31/08/2020
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itSMF

Inquérito da itSMF Portugal
08/10/2020

AWS

AWS STARTUP DAY ONLINE
09/10/2020

PASC

Webinar sobre “Participação Cívica nos processos de Administração Aberta”
22/10/2020

itSMF

Sessão IT’S TIME TO TALK ABOUT... subordinada ao tema “COVID & ITSM”
23/10/2021

PASC

Prémio Anual da PASC – Casa da Cidadania
29/10/2020

Oracle

“Oracle Data in Motion”
20/11/2020

AWS

“AWS Initiate Portugal”
23/11/2020

OGP PT

Fóruns da Rede Nacional de Administração Aberta – OGP Portugal
02/12/2020

CNS

4.º Fórum do Conselho Nacional de Saúde
11/12/2020

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

33 de 64

Relatório de Atividades e Contas 2020

3.

N.º
1

DETALHE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA APDSI EM
2020

Evento

Data

Local

MeetUp “O Sector das TIC em Portugal”
Esta iniciativa vem na sequência do protocolo cooperação entre a APDSI e o
GEE, “um trabalho de análise e síntese que consideramos de grande
utilidade para o setor das TIC em Portugal”, sublinhou a Professora Maria
Helena Monteiro, presidente da Direção da APDSI.
Neste MeetUp, o Professor José Dias Coelho foi o Keynote Speaker.
O painel contou com as participações de Maria José Sousa e de Luís Melo
Campos do GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da
Economia.

21/01/2020

Instalações do GEE

30/01/2020

Auditório da Reitoria
da Universidade
Nova de Lisboa

Este protocolo não se esgota nesta iniciativa, estando prevista a realização
de mais debates, dos quais poderão nascer sugestões de medidas, políticas
e projetos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/apdsi-organizoumeetup-sobre-o-sector-das-tic-em-portugal/

2

Conferência “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial”
Com a colaboração da AFCEA Portugal – Armed Forces Communications and
Electronics Association, foram colocadas hipóteses, fundamentadas, sobre
como poderão ser os conflitos no futuro, numa era em que a Inteligência
Artificial irá ter um papel determinante em termos estratégicos de combate.
O encontro ainda contou com o apoio da Associação de Auditores dos
Cursos de Defesa Nacional.
A Inteligência Artificial pode 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 ciberconflitos e de ciberagressão.
Esta Conferência teve como Keynote Speaker o Contra-Almirante Mário do
Carmo Durão, Presidente da AFCEA Portugal.
O painel de intervenções foi composto por:
• 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;
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•
•

Mendo Castro Henriques| Filósofo e Professor na Universidade
Católica Portuguesa;
Nuno André | Investigador em Teologia e Ilusionista.

Iniciativa do Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação”.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/a-apdsi-organizou-aconferencia-os-conflitos-na-era-da-inteligencia-artificial/

3

Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas”
Nesta conferência pretendeu-se mostrar o impacto positivo que a utilização
da Inteligência Artificial pode ter numa maior adequação dos serviços
prestados pela Administração Pública (AP) ao cidadão e às empresas e
também na forma como a Inteligência Artificial (IA) pode trazer um maior
desenvolvimento baseado em ganhos de produtividade num quadro de
maior segurança e inclusão dos cidadãos.
Nesta iniciativa do Grupo de Missão “Inteligência Artificial”, estiveram
presentes a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Alexandra Leitão e o Secretário de Estado para a
Transição Digital, André de Aragão Azevedo.
Arlindo Oliveira, Professor do IST e Diretor do INESC, foi o Keynote Speaker
nesta Conferência.
Painel:
• José Júlio Alferes, Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa;
• André Lapa, Head of Content and Digital Platforms da AMA;
• João Tremoceiro, Diretor do Centro de Gestão e Inteligência
Urbana da CML;
• Ana Rita Pereira, Microsoft;
• Nuno Alves, Unipartner;
• Ana Brandão e Mário Duarte, SPMS.

12/02/2020

Auditório do
Pavilhão do
Conhecimento –
Ciência Viva

Mesa Redonda:
• Ernesto Costa, Grupo de Coordenação da Estratégia Nacional de
Inteligência Artificial;
• Pedro Viana, AMA;
• António Portugal, INE | Grupo de Missão “Inteligência Artificial” da
APDSI;
• Francisco Tomé, Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da
Informação” da APDSI.
Patrocínios: Microsoft e Ciência Viva.
Conclusões
do
evento:
https://apdsi.pt/produto/conferenciainteligencia-artificial-ao-servico-do-cidadao-e-das-empresas/
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4

2.ª Reunião de Reflexão sobre a Transposição da Diretiva de Direitos de
autor e conexos 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.
Coordenação de Luís Vidigal, sócio fundador da APDSI.

27/02/2020

Sede da APDSI

22/04/2020
a
19/09/2020

Online

Iniciativa do Grupo de Missão de “Politica Digital e Governança”.
Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
https://apdsi.pt/produto/2-a-sessao-de-reflexao-sobre-a-transposicaoda-diretiva-de-direitos-de-autor/

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 2020, as Olimpíadas Internacionais de Informática decorreram online,
tendo a delegação portuguesa conquistado pela nona vez uma medalha de
bronze.
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. O
fecho do evento foi acompanhado presencialmente por Filipa Fixe, Vogal da
Direção.
Patrocínios: Ciência Viva, Fundação Calouste Gulbenkian, FCT, everis
Portugal, LIDEL e Porto Editora.

6

MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Democracia”
A APDSI inaugura um novo formato de eventos – os MeetOn – dedicados a
apresentar e debater testemunhos de transição digital em diversos setores.
O primeiro foi dedicado à Democracia e à sua relação com o Digital.
Painel de oradores:
• Maria de Fátima Fonseca, Secretária de Estado para a Inovação e
Modernização Administrativa;
• Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD;
• Helena Martins, Public Policy Manager da Google Portugal;
• José Magalhães, deputado do PS.
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Iniciativa inserida na área da Política Digital e Governança e moderada por
Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhosde-transicao-digital-na-democracia/

7

MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Justiça”
O segundo MeetOn foi dedicado à área da justiça.
Esta nova modalidade digital de evento permite à APDSI dar continuidade à
sua missão de promoção e desenvolvimento da Sociedade da Informação e
Conhecimento em Portugal, servindo como plataforma agregadora, de
proximidade e de contacto entre os seus diversos stakeholders.
Painel de oradores:
• Anabela Pedroso, Secretária de Estado da Justiça;
• Sofia Carvalho, Vice-Presidente do Instituto dos Registos e do
Notariado;
• Márcia Martinho da Rosa, Coordenadora da Comissão de
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias da ANJAP;
• Joice Fernandes, Public Sector na Amazon Web Services.

21/05/2020

Online

04/06/2020

Online

Iniciativa inserida na área da Política Digital e Governança e moderada por
Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhosde-transicao-digital-na-justica/

8

MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19”
Neste MeetOn, a APDSI, através do seu Grupo de Missão “Questões éticas
decorrentes da conceção e utilização de tecnologias digitais”, dinamizou
este espaço de debate para uma reflexão sobre até que ponto a
monitorização tecnológica desta pandemia ultrapassa as questões de ética.
Painel de oradores:
• Luís Antunes, DPO na CNPD, Professor no Departamento de Ciência
de Computadores na Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto (DCC – FCUP) e Diretor do Centro de Competências de
Cibersegurança e Privacidade (C3P) na mesma Faculdade;
• Ana Carvalho, Professora associada com agregação no Instituto de
Bioética na Universidade Católica Portuguesa;
• Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA e Professora
no ISCSP - Universidade de Lisboa.
Iniciativa moderada por Vergílio Rocha, Coordenador do Grupo de Missão.
Patrocínio: Glintt.
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Conclusões do evento:
tecnologia-covid-19/

9

https://apdsi.pt/produto/meeton-etica-e-

MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Educação”
O contexto da pandemia que vivemos precipitou a revolução digital do setor
da educação, ainda que assente num modelo marcado pela urgência da
adaptação dos meios e dos processos educativos. A escassos meses do
arranque do próximo letivo, ainda com incerteza sobre a evolução da crise
sanitária, urge refletir sobre que modelo educativo ambicionamos para o
futuro dos nossos filhos e qual o papel e as limitações da tecnologia na
superação dos principais desafios que enfrentaremos.
Painel de oradores:
• José Vítor Pedroso, Diretor Geral da Educação;
• Nuno Feixa Rodrigues, Coordenador da Iniciativa nacional
INCoDe.2030 e Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a
Ciência e Tecnologia;
• Sandra Martinho, Education & Philanthropy Lead na Microsoft
Portugal

18/06/2020

Online

02/07/2020

Online

Iniciativa inserida na área da Política Digital e Governança e moderada por
Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhosde-transicao-digital-na-educacao/

10

MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Economia”
Com diversos setores ainda condicionados pela atual pandemia e com a
perspetiva de uma crise económica sem precedentes, é fundamental refletir
sobre as abordagens e os casos práticos de aceleração da transição digital,
enquanto fator essencial para a competitividade e sustentabilidade das
empresas. Das empresas locais às internacionais, do setor privado ao
público, o desafio é global e transversal, pelo que importa conhecer e
debater como a inovação tecnológica nos permitirá superar os desafios em
presença.
Painel de oradores:
• Arthur Jordão, Assessor do Secretário de Estado para a Transição
Digital;
• Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da
Imprensa Nacional – Casa da Moeda;
• Patrícia Loureiro, Global Director of Customer Service da Farfetch;
• Joice Fernandes, Public Sector da Amazon Web Services
Iniciativa inserida na área da Política Digital e Governança e moderada por
Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI.
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Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhosde-transicao-digital-na-economia/

11

MeetOn “5G nas comunicações móveis: da revolução tecnológica aos
impactos”
A nova geração de telecomunicações móveis 5G tem vindo a ser anunciada
como uma revolução tecnológica, tendo presente o grande avanço que
proporciona ao nível da velocidade de transmissão de dados e de resposta
de rede e da capacidade para ligação simultânea de dispositivos. Essas
características resultam numa internet móvel quase instantânea que, aliada
a tecnologias como a internet das coisas e a inteligência artificial, contribuirá
para evoluções significativas em áreas como a condução autónoma e
remota de veículos e a prática de medicina à distância, entre muitos outros
exemplos. Num momento em que se estão a dar passos firmes para a
implementação do 5G em Portugal, importa contrapor esses benefícios
inequívocos com os eventuais impactos que a introdução do 5G pode
acarretar, por exemplo em termos ambientais e de saúde dos cidadãos.

16/07/2020

Online

março a
julho de
2020

-

Painel de oradores:
• Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de
Saúde Pública;
• Luís M. Correia, Professor no INESC-ID (Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento) e no
Instituto Superior Técnico (IST);
• José Pedro Nascimento, Diretor de Engenharia e Operações na
Altice Portugal
Iniciativa inserida na área de Ambiente e Energia e moderada por Frederico
Vaz, Chief Technology Officer da A-to-Be.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-5g-nascomunicacoes-moveis-da-revolucao-tecnologica-aos-impactos/

12

Estudo exploratório “Mapeamento das necessidades de competências na
área das TICE visando o ajuste da oferta formativa”
A APDSI realizou um estudo exploratório sobre o “Mapeamento das
necessidades de competências na área das TICE visando o ajuste da oferta
formativa”. Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Projeto ÁGORA,
promovido pelo TICE.PT, e inserido no Sistema de Apoio a Ações Coletivas,
sendo cofinanciado pelo Programa Compete2020 do Portugal 2020, no
âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União
Europeia.
Coordenação e gestão de projeto: Luís Vidigal e Renata Henriques.
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Estudo
disponível:
https://apdsi.pt/produto/estudo-exploratoriomapeamento-das-necessidades-de-competencias-na-area-das-ticevisando-o-ajuste-da-oferta-formativa/

13

MeetOn “Energia e Sustentabilidade”
A recente crise pandémica e financeira global traz consigo efeitos como a
redução da atividade económica e, consequentemente, do consumo de
Energia. Esta pode ser uma importante oportunidade para reorganizar o
sistema energético em bases mais sólidas, tecnológicas e sustentáveis: a
eficiência, a maior participação das fontes renováveis e a descentralização
da produção de Energia, podem ter aqui uma oportunidade de ouro para se
consolidarem.
Painel de oradores:
• António Costa Silva, CEO da Partex Oil and Gas Portugal e autor da
Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de
Portugal 2020-2030;
• António Sarmento, Fundador e Presidente da Direção do WavEC
Offshore Renewables;
• José Gonçalves, Presidente da Accenture Portugal

17/09/2020

Online

01/10/2020

Online

Iniciativa inserida na área de Ambiente e Energia e moderada por Miguel
Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI.
Patrocínio: Accenture.
Conclusões do evento:
sustentabilidade/

14

https://apdsi.pt/produto/meeton-energia-e-

MeetOn “Soberania Digital: o futuro da Inovação, da produção, da
regulação e da inclusão na Europa”
Neste MeetOn a APDSI pretendeu promover o debate sobre os desafios que
se colocam ao futuro da Soberania Digital da Europa, tendo por objetivo a
promoção e o desenvolvimento da inovação, da produção e da regulação da
economia digital, de uma forma socialmente inclusiva.
Painel de oradores:
• Matthias Bauer, economista senior da ECIPE da União Europeia;
• Maria Manuel Leitão Marques, deputada do Parlamento Europeu,
Vice-Presidente do Comité do Mercado Interno e dos direitos do
Consumidor e Membro do comité especial da Inteligência Artificial
e da Era Digital;
• José Legatheaux Martins, Professor Catedrático na Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) e
Presidente da Direção do Capítulo Português da Internet Society
(ISOC-PT).
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Iniciativa inserida na área de Futuros da Sociedade da Informação e
moderada por Luís Vidigal.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-soberaniadigital-o-futuro-da-inovacao-da-producao-da-regulacao-e-da-inclusao-naeuropa/

15

MeetOn “O Valor Económico da Transformação dos Dados em
Conhecimento”
A era do digital e da virtualização trouxe-nos o desafio de tratar um volume
gigante de dados que cada instituição e cada cidadão produz de forma
diária. Que dados e em que formato queremos guardar e analisar e com que
objetivos e qual o valor e o impacto económico em diferentes setores de
atividade? Que novas tecnologias são necessárias? Quais as novas
profissões que emergem neste contexto digital?
Painel de oradores:
• Arlindo Oliveira, distinto Professor no Instituto Superior Técnico;
• Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA;
• José Cruz, Enterprise Architect da Oracle.

15/10/2020

Online

05/11/2020

Online

Iniciativa inserida na área de Política Digital e Governança e moderada por
Filipa Fixe, Vogal da Direção da APDSI.
Patrocínio: Oracle Portugal.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-o-valoreconomico-da-transformacao-dos-dados-em-conhecimento/

16

MeetOn “Ecossistema da Saúde e a Transição Digital”
A cooperação entre o ecossistema alargado da saúde e os atores da
economia digital permitem escalar a inovação tecnológica na prestação de
cuidados de saúde, apostando na prevenção da doença e na gestão da saúde
e do bem-estar ao longo da vida.
Como podemos garantir que as TIC´s na Saúde são uma realidade nas
unidades de saúde e no dia-a-dia das pessoas para gerir a sua saúde e
monitorizar de forma ativa a sua saúde? Como centrar a informação no
cidadão? Qual o impacto atual da aceleração digital na saúde em Portugal?
Painel de oradores:
• Luís Goes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS);
• Luís Pereira, Country Manager da Medtronic Portugal;
• António Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto;
• Luís Marques, Solutions Architect da Amazon Web Services.
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Iniciativa inserida na área de Saúde e moderada por Luís Nunes, Vogal da
Direção da APDSI.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-ecossistema-dasaude-e-a-transformacao-digital/

17

MeetOn “Competências e Qualificações TICE em Portugal”
Neste evento foi apresentado o estudo da APDSI “Mapeamento das
necessidades de competências na área das TICE visando o ajuste da oferta
formativa”.
Painel de oradores:
• Luís Vidigal, Coordenador do Estudo da APDSI;
• Vasco Lagarto, Diretor da Equipa Técnica do Pólo das Tecnologias
de Informação, Comunicação e Electrónica – TICE.PT;
• Nuno Feixa Rodrigues, Coordenador da Iniciativa nacional
INCoDe.2030 e Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT);
• Tiago Barroso, CEO da everis Portugal.
19/11/2020

Online

03/12/2020

Online

Iniciativa inserida na área de Competências Digitais, Qualificações e
Empregabilidade e moderada por Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da
APDSI.
O estudo apresentado foi desenvolvido no âmbito do Projeto ÁGORA,
promovido pelo TICE.PT, e inserido no Sistema de Apoio a Ações Coletivas,
sendo cofinanciado pelo Programa Compete2020 do Portugal 2020, no
âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União
Europeia.
Patrocínio: FCT.
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-competenciase-qualificacoes-tice-em-portugal/

18

MeetOn “Ciência e Inovação”
É inquestionável o prestígio que as universidades portuguesas e a
investigação desenvolvida em contexto académico vêm ganhando a nível
nacional e internacional, com evidência pública crescente através da subida
nos rankings e em reconhecimentos institucionais e individuais. No entanto,
prevalece na opinião pública a ideia de uma academia distante da realidade
social e económica, em que a investigação produzida não se transfere para
a inovação das organizações públicas e privadas, ou seja, para a oferta de
novos ou melhores produtos e serviços para a sociedade. Está esta perceção
desfasada da realidade, existindo já em Portugal uma colaboração
consistente e produtiva entre a ciência e a inovação nas empresas? Que
casos e que modelos de colaboração podem ser destacados? Que impacto
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podemos esperar desta colaboração para a criação de um novo ciclo de
desenvolvimento do país?
Painel de oradores:
• Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
• Elvira Fortunato, Cientista, Investigadora e Professora catedrática
portuguesa, atualmente Vice-Reitora da Universidade Nova de
Lisboa e Diretora do Centro de Investigação de Materiais
(CENIMAT) |i3N da Faculdade de Ciências e Tecnologia|NOVA;
• Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da
INCM;
• Nuno Santos, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e
Coesão (ADC).
Iniciativa inserida na área de Política Digital e Governança e moderada por
Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI.
Patrocínios: INCM e FCT.
Conclusões
inovacao/

19

do

evento:

https://apdsi.pt/produto/meeton-ciencia-e-

Conferência “Tecnologias Emergentes: a Saúde do Futuro?”
As tecnologias emergentes, como IoT, inteligência artificial, blockchain,
robótica e impressão 3D são ferramentas que permitem olhar para o futuro
da sociedade, e em particular no contexto da Saúde, de forma otimista
como adjuvantes dos sistemas de Saúde, dos profissionais e de cada
cidadão, desde a fase do bem-estar até à gestão da sua saúde/doença.
Retomando o hábito anual de dedicar dezembro à temática da Saúde, nesta
edição de 2020 da conferência anual da Saúde da APDSI, um conjunto
alargado de especialistas partilhou projetos e resultados da aplicação de
tecnologias emergentes e diferenciadoras no contexto da Saúde e fez um
enquadramento sobre como as mesmas estão a ser aplicadas à escala
nacional e como montra do país na área da Saúde Digital, apesar de fazerem
questão de sublinhar que as tecnologias emergentes já não são tão
emergentes assim; são cada vez mais comuns.

10/12/2020

Online

Painel 1: “TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA SAÚDE: BENEFÍCIOS E IMPACTOS”
• Sara Carrasqueiro | Vogal do Conselho Diretivo da AMA
• Henrique Martins | Presidente do Conselho Diretivo da SPMS
Painel 2: “ROADMAP DA SAÚDE DO FUTURO”
•
•
•
•

Lígia Figueiredo | Bioceramed
João Fonseca | Biosurfit
Joana Paiva | iLOF
Rita Maçorano | NeVARo
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Painel 3: “QUAL O POTENCIAL DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES NA
SAÚDE?”
• Sónia Santos | Accenture
• Ricardo Constantino | everis
• Ricardo Gil Santos | Glintt
• Paulo Sousa | Maxdata
• Nuno Marques | Oracle
Patrocínios: Accenture, everis Portugal, Glintt, Maxdata, Oracle Portugal,
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e FCT.
Desta
iniciativa,
resultaram
as
seguintes
Conclusões:
https://apdsi.pt/produto/conferencia-tecnologias-emergentes-a-saudedo-futuro/

20

Manifesto “Um compromisso nacional para uma transformação digital
centrada no ser humano”
No âmbito da área de intervenção de Política Digital e Governança da APDSI,
o Grupo de Missão “Questões Éticas decorrentes da conceção e utilização
de Tecnologias Digitais” desenvolveu o Manifesto “Um compromisso
nacional para uma transformação digital centrada no ser humano”.
O objetivo deste Manifesto é o de «criar condições para que a sociedade,
no seu conjunto, partilhe uma visão humanista da tecnologia, que coloque
o ser humano no centro das tomadas de decisão».

4.º
Trimestre

-

2.º a 4.º
Trimestre

-

Desta forma, este Manifesto vem propor a constituição de uma Plataforma
Nacional, que promova a concretização de um Compromisso nacional na
promoção e defesa de uma transformação digital centrada no ser humano.

21

Estudo “Governo Digital em Época de Pandemia”
O desenvolvimento do presente Estudo foi motivado por um convite
formulado pela Procuradoria-Geral do Estado de Rio Grande do Sul, no
Brasil, à Professora Doutora Maria Helena Monteiro, para assumir o papel
de palestrante no evento online “Governo Digital em Época de Pandemia –
o exemplo de Portugal”, que decorreu no dia 28 de maio de 2020.
Com a aceitação deste convite emergiu o interesse em juntar a Academia e
a APDSI, por forma a desenvolver este trabalho com o fim de retratar os
esforços desempenhados a nível nacional pelo Governo e pelos profissionais
da Administração Pública no período compreendido entre de março e junho
de 2020, o qual diz respeito aos primeiros estados de emergência,
calamidade e respetivas fases de desconfinamento, decretados em
consequência da crise pandémica COVID-19.
Iniciativa inserida na área de Política Digital e Governança e coordenada por
Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI.
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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 2020, nomeadamente
Relatórios, Conclusões, Recomendações, Notas de Imprensa, Apresentações de Oradores e
Regulamentos.
Foram introduzidos vídeos de reportagem dos eventos presenciais e gravações dos eventos
online (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”. Em 2020, a APDSI acrescentou
a sua presença online no Instagram.
Estão previstas alterações no website para 2021, de modo a responder às necessidades do
novo Plano de Atividades.

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mais notícias de 2020

A APDSI realizou a Conferência “Saúde e Inovação Digital”
A APDSI realizou o MeetUp “Inteligência Artificial nos Serviços Públicos – Um Caso Prático”
A APDSI anuncia o MeetUp “O Sector das TIC em Portugal”
A APDSI anuncia a Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das
Empresas”
A APDSI anuncia a Conferência “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial”
1ª Edição | Concurso “A Sociedade da Informação na nossa língua” 2019/2020
A APDSI assinou protocolo com a ANJAP
A APDSI organizou MeetUp sobre “O Sector das TIC em Portugal”
A APDSI organizou a Conferência “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial”
COMUNICADO | A APDSI trabalhará remotamente | COVID-19
A APDSI organizou a Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das
Empresas”
A APDSI marca presença no Fórum Permanente para as Competências Digitais
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

APDSI lança instrumento para ajudar contribuintes no momento de consignar o seu IRS
APDSI marcou presença na Apresentação do Plano de Ação para a Transição Digital
CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS 2020 – Iniciativa do Grupo de Missão “CivicTech” da
APDSI
Iniciativas em Competências Digitais
APDSI volta a promover a realização das Olimpíadas Nacionais de Informática em 2020 –
Inscrições abertas até 22 de abril de 2020
Portugueses traduzem Manual de Apoio à Aprendizagem Flexível durante a interrupção do
ensino regular
PARTICIPE NO ESTUDO DA APDSI: Contributo da Qualificação Académica para o
desempenho das competências profissionais TICE
SAVE THE DATE | APDSI organiza MeetOn sobre “Testemunhos de Transição Digital na
Democracia”
APDSI acompanha a Final Nacional da 32.ª edição das Olimpíadas da Informática em 2020
PARTICIPE NO ESTUDO DA APDSI | Questionário às Empresas sobre Competências e
Prioridades TICE para a Inovação Digital
Conclusões da APDSI sobre o MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Democracia”
SAVE THE DATE | APDSI organiza novo MeetOn sobre “Testemunhos de Transição Digital
na Justiça”
Já são conhecidos os oito melhores classificados na Final Nacional da 32.ª edição das
Olimpíadas da Informática em 2020
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19”
Candidaturas abertas para a 5.ª edição dos PORTUGAL DIGITAL AWARDS 2020 promovida
pela IDC
APDSI realiza MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19”
CONCLUSÕES | MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Justiça”
APDSI organiza mais três MeetOn com Testemunhos de Transição Digital
APDSI lança Alerta #1 sobre o Futuro
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Educação”
CONCLUSÕES | MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19”
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Economia”
CONCLUSÕES | MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Educação”
APDSI assina carta da Danish Start-Up Association sobre Digital Service Act (DSA)
APDSI é convidada no “ANJAP às Segundas”
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn “5G nas comunicações móveis: da revolução
tecnológica aos impactos”
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

CONCLUSÕES | 2.ª Sessão de Reflexão sobre a transposição da Diretiva de Direitos de
Autor
APDSI participa no webinar “ANJAP às Segundas”
Grupo de Missão da APDSI “RGPD – Implementação” integra novos membros para o
desenvolvimento da sua atividade
CONCLUSÕES | MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Economia”
APDSI participa no Health Data Forum – Ideas Lab sobre “Saúde e Digital: Ninguém Pode
Ficar Atrás” organizado pelo Fórum Hospital do Futuro
CONCLUSÕES | MeetOn “5G nas comunicações móveis: da revolução tecnológica aos
impactos”
APDSI prepara novo calendário de MeetOn’s para o arranque do mês de setembro
APDSI desenvolve Estudo sobre “Competências / Qualificações: Mapeamento das
necessidades de competências na área das TICE visando o ajuste da oferta formativa”
OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2020 | A Prova de Seleção ocorrerá para apuramento dos 4
alunos que irão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2020
OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2020 | Já são conhecidos os 4 alunos que vão representar
Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2020
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn sobre Energia e Sustentabilidade
APDSI realiza MeetOn sobre Energia e Sustentabilidade
APDSI recolhe contributos da Sociedade Civil no âmbito do Projeto de Lei n.º 473
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn sobre “Soberania Digital: O futuro da Inovação, da
produção, da regulação e da inclusão na Europa”
OLIMPÍADAS INTERNACIONAIS DE INFORMÁTICA 2020 | Pedro Dias conquista mais uma
Medalha de Bronze para Portugal
CONCLUSÕES | MeetOn “Energia e Sustentabilidade”
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn sobre “O Valor Económico da Transformação dos
Dados em Conhecimento”
Parecer da APDSI ao Projeto de Lei n.º 473/XIV/1.ª – Aprova a Carta de Direitos
Fundamentais na Era Digital
Parecer da APDSI à Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª – Transpõe a Diretiva (UE) 2018-1808 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018
APDSI convidada a redigir dois Pareceres para a Assembleia da República Portuguesa
CONCLUSÕES | MeetOn “Soberania Digital: O futuro da Inovação, da produção, da
regulação e da inclusão na Europa”
Recomendação sobre a Promoção do Uso Voluntário da APP STAYAWAY COVID
APDSI emitiu uma Recomendação sobre a Promoção do Uso Voluntário da APP STAYAWAY
COVID
APDSI emite Alerta sobre o artigo 10.º – “Taxas” da Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª –
Transposição da Diretiva (UE) 2018/1808, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
novembro de 2018
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63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

APDSI emite Alerta sobre o artigo 10.º – “Taxas” da Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª –
Transposição da Diretiva (UE) 2018/1808, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
novembro de 2018
CONCLUSÕES | MeetOn “O Valor Económico da Transformação dos Dados em
Conhecimento”
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn sobre “Ecossistema da Saúde e a Transformação
Digital”
MeetOn sobre “Ecossistema da Saúde e a Transformação Digital” – Conheça o painel
completo
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn sobre “Competências e Qualificações TICE em
Portugal”
CONCLUSÕES | MeetOn “Ecossistema da Saúde e a Transformação Digital”
SAVE THE DATE | APDSI realiza MeetOn sobre “Ciência e Inovação”
SAVE THE DATE | APDSI anuncia a Conferência anual de Saúde sobre “Tecnologias
Emergentes: a Saúde do Futuro?”
LAST CALL | MeetOn sobre “Ciência e Inovação”
CONCLUSÕES | MeetOn “Competências e Qualificações TICE em Portugal”
LAST CALL | Conferência “Tecnologias Emergentes: a Saúde do Futuro?”
CONCLUSÕES | MeetOn “Ciência e Inovação”
APDSI sobre o Pacote Legislativo Europeu no âmbito do Digital Service Act e Digital Market
Act
A APDSI deseja-lhe Festas Felizes!
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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 da área de Cidadania e Inovação Social, realizou a Campanha de
Consignação do IRS, com a criação de uma ferramenta de auxílio aos cidadãos: o IRSConsig
(https://www.apdsi.pt/irsconsig).
O Grupo “Inteligência Artificial” (coordenado por Marco Vicente) realizou a Conferência
“Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas” que teve lugar em 12 de
fevereiro de 2020. Esta atividade é acompanhada por João Catarino Tavares.
O Grupo “RGPD - Implementação” (coordenado por Wilson Lucas com o apoio de Orlando
Colaço) realizou reuniões regulares através de videoconferência e iniciou o estudo sobre o
Modelo de Maturidade do RGPD, cuja apresentação será realizada em janeiro de 2021 no
MeetOn “Maturidade do RGPD @ Administração Local”. Esta atividade é acompanhada por
João Catarino Tavares.
O Grupo “Glossário da Sociedade da Informação” (coordenado por Élvio Meneses) manteve
o dinamismo que o caracteriza, através de reuniões regulares até à chegada da pandemia.
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. O Grupo
dinamizou e coordenou a conferência “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial” e publicou
ainda o Alerta #1 “É Necessário Mudar o Rumo do Futuro, Pensando Futuro”.
No âmbito da atividade do Grupo “Competências digitais, Qualificação e Empregabilidade”,
a APDSI esteve representada por Etelberto Costa (coordenador do grupo), por Luís Vidigal e
por Luís Borges Gouveia na 3ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências
Digitais, organizada pelo Portugal INCoDe.2030, no dia 3 de março, na Alfândega do Porto.
Este Grupo apoiou a produção de um projeto de tradução de um manual de boas práticas para
a comunidade de ensino e formação, editado pela UNESCO, que apresenta o caso da China e
a forma como o país manteve o seu ensino em funcionamento durante a pandemia, intitulado
“Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese
Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak”.
O Grupo “Saúde” (coordenado por Filipa Fixe e Luís Nunes) desenvolveu atividades de saúde
e segurança e preparou a Conferência sobre “Tecnologias Emergentes: a Saúde do Futuro?”,
para além de ter estabelecido contactos ao longo de 2020 com o Hospital do Futuro e ter
representado a APDSI em diversas conferências e momentos na área da Saúde. Este Grupo
coordenou o MeetOn “Ecossistema da Saúde e a Transição Digital”.
O Grupo “Política Digital e Governança” (coordenado por Maria Helena Monteiro e Nuno
Guerra Santos) desenvolveu atividades, contactos e iniciativas que se consubstanciaram nas
atividades já apresentadas: MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Democracia”,
MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Justiça”, MeetOn “Testemunhos de Transição
Digital na Educação”, MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Economia”, MeetOn “O
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Valor Económico da Transformação dos Dados em Conhecimento” e MeetOn “Ciência e
Inovação”.
Foi criado o Grupo de Missão “Questões éticas decorrentes da conceção e utilização de
tecnologias digitais”, sob a coordenação de Vergílio Rocha, inserido na área de Política Digital
e Governança. No ano de 2020, o Grupo consubstanciou a sua atividade nas atividades 8 e 20,
ou sejam: o MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19” e o Manifesto “Um compromisso
nacional para uma transformação digital centrada no ser humano”.
A área de Ambiente e Energia (coordenada por João Catarino Tavares e Luís Nunes)
desenvolveu também atividades, contactos e iniciativas que se consubstanciaram nas
atividades já apresentadas anteriormente nos números 11 e 13, ou sejam: MeetOn “5G nas
comunicações móveis: da revolução tecnológica aos impactos” e MeetOn “Energia e
Sustentabilidade”.
Foram ainda estabelecidos contactos no sentido de reativar o Grupo de Missão “Blockchain
na Administração Pública” com Rui Serapicos da CIONET (parceira da APDSI) e da Aliança
Portuguesa de Blockchain.

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

50 de 64

Relatório de Atividades e Contas 2020

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.

Perante a urgência e o sentimento de ambiguidade resultantes da atual pandemia, a APDSI
reinventou-se, mostrando que a sua missão e objetivos permanecem atuais, bem como as
suas causas.
A APDSI continua a demonstrar uma grande capacidade de intervenção e a constituir uma
plataforma de debate independente e agregadora, para o desenvolvimento da sociedade da
informação, mantendo o seu relevante contributo para o desenvolvimento de uma sociedade
da informação inclusiva, participativa e segura, potenciando um desenvolvimento económico
e social com impacto na globalidade dos cidadãos.
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A APDSI continua a contribuir para a formulação de políticas públicas, realizando projetos e
estudos e elaborando pareceres técnicos, ao mesmo tempo que cria espaços de debate e
colaboração entre os seus associados, instituições públicas parceiras e rede de especialistas.
Facilita ainda novas abordagens para os desafios atuais e futuros, promovendo a inclusão dos
cidadãos, das pequenas empresas e do terceiro setor, de forma alinhada com os objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) 2030.
Apesar de 2020 ter sido sem dúvida um ano atípico, a APDSI demonstrou conservar um papel
muito importante para a promoção e o desenvolvimento da sociedade da informação em fase
de uma transição digital acelerada e urgente, com as restrições e desafios colocados a todos
nós, portugueses, numa utilização mais abrangente e acelerada de dispositivos digitais.

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

52 de 64

Relatório de Atividades e Contas 2020

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 praticou em 2020 foram estabelecidas no momento da sua
criação em 2001. As várias Direções têm mantido o valor das quotas.

a) Sócios Individuais

b) Sócios Coletivos

Durante 2020 angariaram-se 34 novos sócios individuais, 6 sócios estudantes e 3 sócios
coletivos.
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Em 2020, desvincularam-se 2 sócios individuais e 5 sócios coletivos.
Assim, atualmente a Associação conta com:
•

336 sócios individuais:
o 117 cobradas por débito direto;
o 219 por transferência voluntária e/ou numerário.

•

60 sócios coletivos:
o 2 por débito direto;
o 58 por transferência voluntária.

Ainda existem alguns pagamentos de quotas referentes a 2020 em atraso, correspondentes a
alguns sócios individuais e institucionais.
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VOLUME II
Contas
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SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
O ano de 2020 foi um ano muito particular e na APDSI apesar da pandemia os resultados líquidos
do exercício foram positivos, no valor de +22.275,37€, traduzindo um esforço recorrente no
balanceamento de custos e proveitos subjacente ao desenvolvimento da atividade associativa.
Contudo, os resultados positivos deste ano refletem eventos cuja recorrência não está
assegurada em próximos exercícios, quer no que concerne a proveitos quer a custos,
nomeadamente
•

Decréscimo dos custos com as iniciativas e eventos que passaram a realizar-se de forma
virtual através da internet e da plataforma Zoom;

•

Decréscimo de custos resultante das Olimpíadas da Informática não terem implicado a
deslocação das equipas a Singapura, cuja estimativa de custo era superior a 12 mil euros,
cerca do dobro dos apoios recebidos para esta iniciativa. Saliente-se que este evento está
planeado para 2021 também em Singapura;

•

Acréscimo de proveitos e de custos inerentes ao desenvolvimento de um projeto para o
TICE.

Serão de realçar os seguintes pontos no desempenho económico, face ao ano anterior:
•

•

Acréscimo dos proveitos de exploração1 (+12%), explicado essencialmente por
o

Acréscimo substancial das vendas e prestações de serviços (+9.961,21€;
+1.508%) resultante essencialmente das receitas brutas de um projeto pontual
e não recorrente realizado pela APDSI para o TICE;

o

Decréscimo ligeiro dos patrocínios e apoios (-2.500,00€; -5%);

o

Acréscimo ligeiro do valor das quotas dos associados (+1.188,00€; +5%);

Acréscimo marginal dos gastos de funcionamento2 (+1%) explicado essencialmente por
o

Decréscimo dos gastos com o pessoal (-3.508,23€; -15%);

o

Acréscimo dos fornecimentos e serviços externos (+3.142,44; +8%).

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

Elevada autonomia financeira3 (99%), cujo valor é reforçado ligeiramente face exercício
anterior (98%);

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 = Fundos patrimoniais (capitais próprios) / Total do Ativo
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•

Reforço dos valores de caixa e depósitos bancários face ao ano anterior (+17.612,44€;
+8%);

•

Ativos fixos tangíveis (Edifício, obras, equipamentos de escritório) com um valor líquido
de amortizações de 140.063,66€;

•

Contas a pagar e a receber com valores residuais.
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INVESTIMENTOS

Ativos Fixos
(Unidade: Euros)

Saldo inicial
Edifícios

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

Obras no Edifício

Outros Ativos Fixos
Total

213 435,85

213 435,85

Depreciações e ajustamentos
(Unidade: Euros)

Saldo inicial
Edifícios

38 365,99

Obras no Edifício

30 780,60

Equip. Básico
Equip. Administrativo

Reforço

Alienação/Abate

3 631,60

Saldo Final
41 997,59
30 780,60

260,17

260,17

520,34

36,83

36,83

73,66

69 443,59

3 928,60

73 372,20

Outros Ativos Fixos
Total
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Face ao resultado líquido do exercício no valor de 22 275,37€, propõe-se que este valor seja
transferido para a conta de Resultados Transitados.

(Unidade: Euros)
Resultados transitados
Resultado Líquido do Exercício
Total

147.626,96
22.275,37
169.902,33

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 2020 (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 2020 (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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