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APDSI ORGANIZA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO MANIFESTO 
“UM COMPROMISSO NACIONAL PARA UMA 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL CENTRADA NO SER HUMANO” 

Inscrições abertas 
 

 

Lisboa, 24 de fevereiro de 2021 – A APDSI, no âmbito da atividade do seu Grupo de Missão 

“Questões Éticas decorrentes da conceção e utilização de Tecnologias Digitais”, realiza um 

evento para apresentação pública do Manifesto “Um compromisso nacional para uma 

transformação digital centrada no ser humano”, no dia 10 de março (quarta-feira), às 18:00 

horas, no Zoom.  Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/apresentacao-publica-

apdsi-manifesto-etica-digital  

 

http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt
https://www.linkedin.com/in/apdsi/
http://portugal-si.blogspot.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCk-qCd9ODGHIBFpqzexieaQ
https://twitter.com/apdsi
https://www.facebook.com/apdsi.portugal
https://pt.surveymonkey.com/r/apresentacao-publica-apdsi-manifesto-etica-digital
https://pt.surveymonkey.com/r/apresentacao-publica-apdsi-manifesto-etica-digital


    
URL | www.apdsi.pt  

e-mail | secretariado@apdsi.pt 

 

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». O Manifesto propõe a constituição de uma plataforma nacional que 

consubstancie, em várias linhas de ação, um compromisso dos profissionais, das organizações 

e dos seus dirigentes, numa visão ética e segura, no governo e operacionalização das 

tecnologias digitais. 

O Manifesto que será apresentado foi já subscrito por mais de uma centena de personalidades 

dos mais variados setores, todas elas empenhadas num desenvolvimento ético da sociedade 

da informação.  

Neste evento, a APDSI contará com as participações de Mariana Vieira da Silva, Ministra de 

Estado e da Presidência; de Luís Antunes, Data Protection Officer na Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD) e Professor no Departamento de Ciência de Computadores na 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (DCC - FCUP), e de Vergílio Rocha, 

Coordenador do Grupo de Missão “Questões Éticas decorrentes da conceção e utilização de 

Tecnologias Digitais” da APDSI. 

Convidamo-lo(a) a ler este Manifesto e, se se revê nos seus princípios e compromissos, a 

juntar-se aos signatários.  

 

A declaração da intenção de assinar deverá ser feita através do acesso ao link: 

https://pt.surveymonkey.com/r/manifesto-apdsi-compromisso-nacional-

transformacaodigital 

 

A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas. 

Reserve o dia na sua agenda e faça a sua inscrição aqui. 

 

 
A APDSI integra na sua atividade o Grupo de Missão dedicado às “Questões éticas decorrentes da conceção e utilização de 

tecnologias digitais”, o qual constitui o embrião da presente iniciativa. A APDSI, coletivamente e através dos membros da sua 

Direção, apoia e subscreve o presente compromisso, manifestando-se disponível para, no âmbito da sua missão, colaborar 

nas fases subsequentes da sua operacionalização.   
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Patrocinadores Globais da APDSI 

      

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  

 

 
SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem por 

objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com este 

interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.  

 

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas tecnológicas 

e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados por grupos de 

trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços Públicos Digitais, a 

Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a Inteligência Digital, a 

Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as Competências digitais.  

 

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações entre as 

tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão 

e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem 

o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 
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