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Prefácio
A APDSI, ao constituir-se como uma plataforma de debate relevante, entre Estado, empresas,
e sociedade civil, constrói pontes e une margens que nunca deviam estar separadas: os
avanços societais, o progresso económico e as revoluções que as tecnologias e comunicações
proporcionam.
Reconhecendo atempadamente o fenómeno da sociedade de informação e o seu impacto, “e
que mais é: novo céu, novas estrelas”, nas sábias e – neste contexto – atuais palavras de Pedro
Nunes, a APDSI sempre potenciou, através de pontes, da plataforma que constitui, o
desenvolvimento económico e social, para todos.
À frente do seu tempo, pelo menos desde 2002 – como podemos observar na documentação
–, tentou encontrar compromissos entre Estado e empresas, para que as políticas públicas e
o dinamismo do mercado permitissem alcançar o potencial que a Sociedade da Informação
prometia. As pontes transformaram-se mesmo em importante Carta Aberta, em 2007, “Fazer
crescer o mercado da SI em Portugal”.
Hoje, as águas são ainda mais turbulentas, porque a tecnologia, ao trazer continuamente
novos céus e novas estrelas, ultrapassou agora contornos para os domínios da ética, dos
direitos fundamentais, intensificou e digitalizou fenómenos nefastos (bullying, crime...) e
necessita mesmo de compromissos para que não deixe de (ou volte a) ser cêntrica em torno
do ser humano.
Sem estarmos preparados, mas com esses contornos, fomos todos forçados, por um vírus
invisível, a viver o futuro mais depressa do que estávamos preparados para o fazer.
A APDSI, sem embarcar na precipitação coletiva de chamar a esse inimigo invisível o melhor
CIO mundial, aquele que trazia a terra prometida do mundo digital, trouxe-nos reflexões que
permanecerão no tempo e, esperamos, influenciarão a forma como os avanços societais vão
ocorrer.
Mas não nos podemos esquecer do essencial, nem nos deixar deslumbrar com o acessório.
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O deslumbrar com a digitalização não pode permitir criar desigualdades no ensino; a
tecnologia na saúde quer-se a beneficiar todos, de forma universal e tendencialmente
gratuita, e não a criar outros formatos e focos de discriminação; não deixar à próxima geração
menos toque humano ou uma tendência de diminuição nas expressões culturais.
O essencial, bem visível aos olhos, trata de assegurar um lugar para todos na sociedade da
informação e garantir o acesso ao conhecimento, para que todos possam participar (v.g.
formação como resposta a necessidade de reformulação da carreira profissional) e abraçar
causas comuns (v.g. mudanças climáticas). Isso não é apenas essencial. É urgente.
A sociedade de informação, como previsto na missão da APDSI, é participativa, inclusiva e para
a globalidade dos cidadãos. E, prestando aqui contas publicamente, mostrando todo o
trabalho que desenvolve, a APDSI cumpre essa missão.

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração da
Imprensa Nacional – Casa da Moeda
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Introdução
Carta da Presidente

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
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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, 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
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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 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
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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.
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.

Maria Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro
A Presidente da Direção
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Esta página foi deixada propositadamente em branco.
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Conferências Iniciais
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MeetUp “O Sector das TIC em Portugal”
21 de janeiro de 2020

A APDSI, com a colaboração e apoio institucional do Gabinete de Estratégia e Estudos,
realizou o MeetUp “O Sector das TIC em Portugal”, no dia 21 de janeiro, que vem na
sequência do protocolo cooperação entre a Associação 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. Gabriel Osório de Barros
foi o Coordenador da iniciativa por parte do GEE.

O protocolo vai ter continuidade em debates dos quais poderão nascer sugestões de medidas,
políticas e projetos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação.

Ricardo Pinheiro Alves, Diretor do Gabinete de Estratégia e Estudos, explicou que o trabalho
apresentado a 21 de janeiro se enquadra num conjunto de estudos setoriais que pretendem
contribuir para o conhecimento e discussão fundamentada da economia em Portugal,
compilando informação disponibilizada pelas principais fontes institucionais de produção
estatística.
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O Setor das TIC em Portugal no século XXI mereceu uma abordagem otimista por parte do
Professor na Nova SBE – UNL, José Dias Coelho, também Presidente da Assembleia Geral da
APDSI, que classificou o atual momento de desenvolvimento das TIC de “explosivo” por
considerar que, apesar de sempre ter tido um crescimento muito rápido, a tendência de
“explosão” no setor das TIC acentuou-se em todos os pilares - hardware, software e
telecomunicações.
Recordando o ano de 1965, as Leis de Gordon Moore, vice-presidente da Intel, apontavam
para uma previsão de duplicação dos circuitos a cada 18 meses. Até hoje essa leitura não foi
negada e a velocidade de processamento evoluiu, na mesma proporção em que a memória
dos computadores também foi aumentada. Neste momento, já estão a dar-se os primeiros
passos na computação quântica e em outubro a Google anunciou que tinha conseguido,
recorrendo a tecnologia quântica, resolver uma equação em segundos, que levaria 10 mil anos
a resolver com os computadores tradicionais.

Podemos concluir, pois, que as TIC vieram revolucionar o mundo e as velocidades passaram a
ser insignificantes aos olhos da computação quântica. Tudo pode ser armazenado para os
objetivos que se pretenderem.

A robótica também não tem deixado de crescer e de se desenvolver, a robotização tipo
humanoide já está generalizada no lar e na indústria.
Noutro pilar, no software, a Inteligência Artificial surge com objetivos cada vez mais
elevados. “Estamos a chegar a um ponto em que a IA começa a aproximar-se das capacidades
humanas”, notou o Professor. As bases de dados também cresceram e acompanharam toda
esta inovação, a par das redes sociais, que constituem outro desenvolvimento de software de
imensa importância. Desta capacidade de desenvolver novos softwares, nasceram novas
indústrias como o Booking, a UBER ou a Amazon, por exemplo.
Nas telecomunicações surgiram os telemóveis - Wi-Fi, o 3G, 4G e, mais recentemente, o 5G –
sempre com velocidades a acompanhar os restantes pilares das TIC em Portugal.

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

16

Realizações da APDSI no ano de 2020

“Estes desenvolvimentos criam riscos e, para mim, o maior é a privacidade”, alerta José Dias
Coelho. Com as capacidades atuais de computação e armazenamento tudo aquilo que nós
fazemos pode ficar registado e isso, por mais que se tente, é uma evidência à qual não se
consegue fugir: “Eu tento ter privacidade, mas sinto-me derrotado porque para termos acesso
a alguns serviços mesmo temos que dar os nossos dados. E é possível armazenar e manter
esses dados. Para todos os serviços há armazenamento de dados”.
As redes sociais foram, também, apontadas como um risco, pois são muito impositivas. Os
cidadãos estão sempre a ser solicitados para acompanhar tudo o que se vai fazendo e a dar
cada vez mais informação.
O progresso das TIC trouxe riscos para o emprego e houve mesmo trabalhos que
desapareceram. Nos media, os jornalistas estão em risco, pois nesta altura, com vantagens e
desvantagens, muita informação passou para as redes sociais.
Na robótica existe o risco de perda de controlo. Mas, no futuro, a guerra será diferente; será
uma guerra de robôs e não de humanos.
Para o professor, o futuro continuará a ser de explosão de novos negócios e de milhões de
novas apps, algumas delas associadas a esses mesmos negócios. A autodeterminação da IA,
com capacidade de aprendizagem através do algoritmo mestre, a evolução da inserção de
chips no corpo humano, e as redes de comunicação quântica, continuarão a aumentar esta
capacidade de crescimento veloz das comunicações.

“Acredito que haverá um prolongamento não marginal da vida humana. As TIC vão ter um
papel fundamental neste aspeto, a par da computação quântica. Vamos passar da internet
das coisas para a internet de tudo”, conclui José Dias Coelho.

Luís Melo Campos, Técnico Superior, do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da
Economia, apresentou o estudo, precisamente intitulado “O setor TIC em Portugal (século
XXI)”.
O ponto de partida foi a delimitação do setor TIC com base num determinado conjunto de
códigos CAE (Classificação portuguesa das atividades económicas, INE). No essencial,
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considerando a sua evolução ao longo deste princípio de século (XXI), procedeu-se ao
levantamento das características economicamente relevantes do tecido empresarial afeto ao
setor TIC e seus subsetores de atividade (estrutura empresarial e distribuição regional,
quantidade de empresas e de pessoal ao serviço, remunerações, valores de produção e de
volume de negócios, VAB, FBCF, etc.). O estudo também analisa a evolução dos mercados
internacional e nacional de bens e serviços TIC, assim como a implementação de políticas
públicas orientadas para a digitalização da economia e o concurso do tecido empresarial TIC
às suas linhas de financiamento.
A apresentação começou por sublinhar duas relevantes características do setor:
i) O seu carater transversal, crescentemente presente nas mais diversas atividades
económicas e sociais, e compreendendo subsetores relativamente independentes entre si,
por exemplo, Fabrico de equipamentos TIC, Telecomunicações e Consultoria e programação
informáticas;
ii) A sua crescente relevância económica visível, por exemplo, no crescimento do comércio
internacional de mercadorias e serviços TIC.

O estudo nota que entre 2005 para 2017 as transações (exportações e importações)
internacionais de serviços TIC cresceram três a seis vezes mais do que os restantes serviços, e
que a UE tem um peso dominante nesse mercado.

Irlanda e Índia destacam-se como principais exportadores no período analisado (2005-2017),
enquanto Estados Unidos e Alemanha se destacam como principais importadores (categoria
Service 9 da World Customs Organisation (WCO). No entanto, tomada no seu conjunto, a União
Europeia (UE28) representa entre 40% e 56% das exportações e entre 45% e 52% das
importações mundiais, ou seja, constitui o maior parceiro comercial neste mercado
internacional.
Portugal apresenta um comportamento modesto e mesmo decrescente ao nível das
mercadorias TIC: -35,5% nas exportações e -22,6% nas 81 importações, diminuindo o seu peso
nos totais de exportações e importações ao longo do período (2008-2017).
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As exportações portuguesas de mercadorias TIC destinam-se maioritariamente à Europa
(particularmente Alemanha e Espanha), mas tem crescido a quota de outros continentes,
designadamente o mercado asiático (que já se cifra em quase 15%), o que adicionado com
África (sobretudo Angola) e América do Norte representou quase um quarto do valor
exportado em 2017.
A Europa é também a principal origem das mercadorias TIC importadas (70,8% em 2017) mas,
ao longo do período, a Ásia quase triplicou o seu peso (29,2% em 2017).
“As TIC são cada vez mais relevantes, mas no que toca à produção de dispositivos e
equipamentos envolvidos, mas Portugal não tem tirado muito partido disso”, observa Luís
Melo Campos.

No plano da exportação de serviços TIC, Portugal revela um comportamento mais positivo
(saldo da balança comercial positivo e crescente a partir de 2011), em particular por parte
do subsetor Prestação de serviços informáticos.
Relativamente à posição de Portugal nos índices internacionais que avaliam os níveis de
desenvolvimento digital, designadamente o IDES (Índice de Digitalização Económica e Social
da Comissão Europeia), verifica-se que nos últimos anos a média Europeia tem crescido a um
ritmo mais elevado do que Portugal. Assim sendo, parece necessário reforçar o investimento
político e financeiro no desenvolvimento digital, sob pena de se assistir a uma estagnação que
corresponderá a uma regressão na medida em que os outros continuem a progredir.
No plano das infraestruturas digitais (conetividade), dos serviços públicos digitas e da adoção
de tecnologias digitais pelas empresas, Portugal apresenta um desempenho ligeiramente
superior à média europeia.
Mas o pilar capital humano revela-se deficitário: a iliteracia digital em Portugal é superior à
média europeia e a quantidade de licenciados e de especialistas em áreas TIC é inferior à
média europeia. Acresce que os défices em capital humano acabam por afetar negativamente
o melhor desempenho registado noutros pilares.
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Em relação ao tecido empresarial do setor TIC em Portugal, para além da sua jovialidade, é
de referir que compreende cerca de 22 mil empresas, onde trabalham 124 mil pessoas, com
volume global de negócios de 17.000 M€ e que geram um VAB superior a 6.000 M€ (valores
de 2018, que confirmam as tendências de saudável crescimento assinaladas no estudo,
sobretudo a partir de 2010).
Por fim, deve destacar-se a singularidade do subsetor Telecomunicações que, com reduzido
número de empresas e de Pessoal ao serviço, é responsável por 45% do VAB gerado pelo setor
TIC. Merece também destaque o desempenho do subsetor Consultadoria e programação
informática, que compreende a maior quantidade de Empresas (49,1% do setor TIC) e de
Pessoal ao serviço (46,4%), revelando bons níveis de qualificação do trabalho e respetiva
remuneração, assim como elevada capacidade de exportação de serviços.
No âmbito dos comentários do público, a propósito dos indicadores relativos à (i)literacia da
população sénior, referiu-se que não medem a real utilização dos serviços pelas pessoas, e foi
dado o exemplo do pedido de isenção de taxa moderadora, que teve bastante adesão em
Portugal, apesar de se destinar a uma população com elevados índices de iliteracia digital.
Para isso terão contribuído os balcões de apoio criados para o efeito.
Também em relação aos códigos CAE, na área da informática, um representante do INE,
presente na conferência, admitiu que os atuais códigos CAE têm 12 anos e está em curso a
sua revisão.
Das conclusões do debate merece referir-se a mais-valia associada às políticas que apoiem
e promovam o desenvolvimento do setor, designadamente a sua vertente empresarial, por
um lado, e a necessidade de resolver a iliteracia digital, por outro.
Ambas as apresentações e as posteriores intervenções do público foram moderadas por Maria
José Sousa, Professora no ISCTE-IUL.
Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

64 inscrições;

•

20 participações.
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Conferência “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial”
30 de janeiro de 2020

Com o apoio 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.
Na abertura da conferência, a Presidente da Direção da APDSI e Professora na Universidade
de Lisboa, Maria Helena Monteiro, congratulou-se por ver a sala cheia o que, nas suas
palavras, reflete “o empenho que o grupo que esteve por detrás da conferência teve nesta
organização”.
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A Conferência, que começou a ser preparada no ano passado, tornou públicas as mais
recentes reflexões do Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação” (GFSI) da
APDSI, sob coordenação de Francisco Tomé – um dos fundadores da APDSI.
De recordar que, em junho de 2016, o GFSI apresentou e publicou o trabalho “O
Aprofundamento da Era Digital – Um Cenário para 2030”. Este documento evoluiu e em
janeiro de 2018 o grupo apresentou e publicou o trabalho “No Limiar da Autodeterminação
da Inteligência Artificial?”, disponível em formato PDF no website da APDSI.
Em 10 de julho de 2019, o mesmo foi editado em livro pela APDSI, e está disponível através
do secretariado, na sede da APDSI.
“A Inteligência Artificial está nas nossas vidas e empresas e merece-nos uma atenção e
reflexão cada vez maiores”, afirmou a Professora Maria Helena Monteiro.
Francisco Tomé, Coordenador do Grupo de Missão “Futuros da SI” da APDSI, começou por
recordar que o grupo funciona como uma espécie de think tank onde se pretende fazer uma
reflexão sobre o futuro, ter pensamento criativo, discutir temas e ideias, e criar cenários
futuristas. É um espaço de grande aprendizagem coletiva com trabalho voluntário.
A maior dificuldade que Francisco Tomé diz ter encontrado no decorrer do estudo, foi a de
passar a escrito o resultado das discussões que o grupo tem. “Somos nativos analógicos e
temos uma visão ocidentalizada do mundo, o que pode influenciar as discussões. Sentimo-nos
isolados, precisávamos de uma forte e contínua ligação a outros grupos que pensam o futuro”,
lamenta.

Alguns dos aspetos que, mais recentemente, têm merecido a atenção do grupo são a
possibilidade da extensão não marginal da vida dos humanos e a Inteligência Artificial (IA) que,
a médio prazo, não apresenta limitações ao desenvolvimento tecnológico, levando a que se
ponha em causa a natureza humana, como a conhecemos hoje.

Coube a Mário do Carmo Durão, Contra-Almirante e Presidente da AFCEA Portugal, falar
sobre como são e serão os conflitos na Era da IA, sendo que falar do futuro num contexto de
guerra “não é fácil”, por ser um tema muito vasto e que pode ser abordado sob várias
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perspetivas. As tendências futuras foram, todavia, o ponto de partida para a apresentação
com base nos fenómenos de globalização atuais associados a desastres naturais e alterações
climáticas que geram choques demográficos. Por outro lado, os novos padrões de mobilidade
e a escassez de água e metais raros indispensáveis às novas tecnologias, conduzem a um
ambiente de convergência tecnológica e digital que tem implicações na geopolítica mundial.
Este cenário evolui e está em constante mutação com novas ameaças que acabam por impor
à sociedade um ambiente de incerteza, como as ciberameaças, os choques demográficos, as
alterações climáticas e o tráfico de pessoas, acentuado com as crises de refugiados. As
ameaças atuais à segurança global são o terrorismo, a criminalidade e proliferação de armas
cada vez mais modernas.
Num enquadramento à linguagem de guerra, Mário do Carmo Durão explicou que o campo
de batalha é composto por comando e controlo (quem organiza e dá ordens nas operações
militares), armas, sensores e combatentes (que executam ordens), num ciclo todo ele hoje
suportado por instrumentos como as tecnologias, a informação e a comunicação. O campo de
batalha ocorre nos domínios terra, mar, ar e espaço, mas também, mais recentemente, no
ciberespaço (no que respeita a operações militares).

As tecnologias digitais revolucionaram a forma de fazer a guerra porque presentemente
permitem detetar ameaças, processar a informação, suportar a comunicação e facilitar uma
visão atualizada de todo o panorama. Em consequência disto, são objeto determinante nas
operações dos militares e estes tornam-se dependentes do conhecimento e domínio destas
tecnologias, que evoluem com enorme rapidez, e obrigam a um esforço permanente das
forças armadas.

Informação em quantidade e qualidade sempre foi determinante nas operações militares
porque fundamenta o processo de tomada de decisão – o mais valioso recurso estratégico e
que não é finito, porque quanto mais o utilizamos, mais se amplia (no campo de batalha a
supremacia do inimigo está ligada à superioridade da informação) no ataque e destruição de
alvos importantes, podendo ser o fator chave de sucesso ou derrota.
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Por outro lado, os instrumentos usados nas comunicações também são fundamentais para
obter informação e vice-versa. Tudo está ligado; as comunicações são feitas em rede desde o
quartel-general até aos combatentes, e devem ser seguras, fiáveis, impenetráveis e coerentes.
“Antigamente tínhamos a guerra centrada na plataforma (porta-aviões, por exemplo); agora
temos a guerra centrada na rede NCW - Network Centric Warfare”, observa o ContraAlmirante, recorrendo a instrumentos de comando e controlo assentes em cyberintelligence,
surveillance and reconnaissance em operações que são planeadas e executadas tendo em
vista a redução ou eliminação de baixas por oposição ao conceito da II Guerra Mundial que
era “ganhar a guerra a qualquer custo”.
O combatente moderno é o centro de um sistema integrado de equipamentos que visam
aumentar a sua eficácia e proteção. O problema da energia para carregar equipamentos é
agora uma preocupação muito grande, embora, naturalmente, formação e treino continuem
a ser críticos na criação de um militar, onde hoje já se utiliza a modulação e simulação de
realidade aumentada.
Armas com sensores e veículos não tripulados são a tendência. Estes estão em todo o lado,
podem ser pilotados remotamente e são autónomos, podem voar dentro de um edifício ou
em lugares de difícil acesso, constituindo-se como uma ameaça séria; são furtivos, rápidos e
são a arma favorita de “atores não estatais”. Com funções e finalidades diversas, os veículos
não tripulados podem atuar isoladamente ou em enxame (swarming drones).
À data de hoje podemos dizer que surgiu uma forma nova de fazer guerra: no ciberespaço;
um domínio criado pelo Homem, que está por todo o lado, é barato e acessível e traz uma
nova capacidade militar implícita, na qual as ameaças podem vir de “atores” estatais ou não
(que nunca teriam capacidade de atuar nos domínios tradicionais), já que qualquer um pode
ser combatente sem ter de lutar fisicamente.
O ransomware surge atualmente como uma ameaça que pode paralisar estruturas críticas e
vitais de uma cidade, uma vez que grandes quantidades de dados podem ficar reféns e só
disponíveis novamente se for pago um resgate. Reforçar a cibersegurança de todos os
sistemas é um assunto dominante no século XXI.
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E como será a guerra no futuro?

O também presidente da AFCEA Portugal acredita que a natureza da guerra não vai mudar;
vai continuar a haver um cortejo de destruição e a arte da guerra; a forma de a fazer é que
evolui na sequência das diversas inovações tecnológicas, das alterações climáticas e da
urbanização.
A IA, os sistemas autónomos e o ciberespaço vão revolucionar a forma de se fazer guerra no
futuro. As guerras vão ocorrer em ambientes urbanos, de curta duração, o campo de batalha
vai-se expandir, além de que as forças terão de ser ágeis e com elevada mobilidade. Drones e
robôs serão amplamente utilizados e lutarão ao lado dos humanos.
No futuro o ambiente será de permanente guerra híbrida em que os diferentes “atores” vão
querer ganhos políticos ou territoriais através da exploração de uma zona cinzenta. A forma
como a guerra é influenciada e a opinião pública, também vão mudar. Vai notar-se uma perda
de confiança nas instituições sociais, enquanto os media e as redes sociais vão continuar a
disseminar a desinformação.
Neste contexto já se fala na IoBT - Internet of Battlefield Things - na qual milhares de
dispositivos, conectados de forma inteligente, serão omnipresentes, materializando a Internet
das coisas no campo de batalha (eventualmente passando para computação quântica). Esta
conectividade entre humanos e equipamentos virá a ser potenciada pelo 5G, que acelera a
ligação de todos a tudo. “O campo de batalha vai ser muito complexo. A ciberguerra vai
assumir um aspeto importante porque a imensidão de dispositivos ligados significa mais
ciberataques”, conclui Mário do Carmo Durão.
As operações de guerra do futuro vão ocorrer em ambientes urbanos (em 2040 dois terços
das populações devem viver em ambientes urbanos) e o campo de batalha também vai ser
diferente já que, com recurso à tecnologia, não há escuridão, há armas que permitem ver no
interior dos edifícios, é possível neutralizar a camuflagem e fazer coexistir o real e o virtual.
Já a artilharia convencional deve ser substituída por armas rápidas de longo alcance que ainda
têm a possibilidade de corrigir a trajetória durante o voo e por armas hipersónicas quase
impossíveis de intercetar dada a sua velocidade.
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Os robôs utilizados em missões de reabastecimento e em tarefas perigosas, são auxiliares
preciosos, logo, com uma arma são combatentes mecânicos que se prevê que venham a lutar
ao lado dos humanos, mas também lutarão entre si dispensando os humanos. As guerras
podem ser digitais em vez de físicas e vai ser possível eliminar um adversário sem disparar
um único tiro.

Na intervenção do público, destacam-se várias questões como a de João Rucha Pereira, da
AFCEA Portugal, que, ainda que veja sempre a discussão nestas matérias centrar-se nos killer
robots, pergunta se os mesmos poderão contribuir para a paz. Mário do Carmo Durão acredita
que sim.
Eurico Rodrigues, professor na Academia Militar, mostrou a sua preocupação face à
preparação de Portugal para fazer face a uma guerra com estas características tão
tecnológicas.
Carlos Rodolfo, também da AFCEA Portugal, receia que, quando os sistemas de IA e robótica
conseguirem aprender por si próprios, se revoltem contra os humanos. Um cenário que não
foi, totalmente, posto de parte.
Ao cabo de 70 anos sem conflitos entre as grandes potências mundiais, o nuclear poderá estar
a ficar obsoleto, observa Francisco Tomé, da APDSI.
Neste debate sobre a guerra do futuro há uma dimensão ética importante que tem vindo a
ser abordada em várias comunidades.

Manipulação de consciências individuais e coletivas em ambientes de conflito

No Painel sobre manipulação de pessoas e sociedades, coube a Luís Vidigal, Membro do
Grupo de Missão “Futuros da SI” da APDSI, moderar o painel no qual participaram 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
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Universidade Católica Portuguesa, Mendo Castro Henriques, Filósofo e Professor na
Universidade Católica Portuguesa e Nuno André, Investigador em Teologia e Ilusionista.
Francisco Santos, formado em computação e IA, acredita que a presente revolução
tecnológica terá um impacto bastante significativo na vida das populações, mas, numa
abordagem mais otimista, vai ajudar a criar melhores condições para o entendimento
humano. Vários argumentos conduzem-nos a uma visão agradável sobre o impacto das TIC
nas ciências da saúde, no controlo e análise da biodiversidade e no apoio ao envelhecimento
onde podem oferecer uma vida melhor.
Quando há revoluções, há efeitos negativos a ter em conta, tantas vezes trazidos até nós
através da ficção científica. A Inteligência Artificial terá, por certo, um impacto disruptivo no
tecido laboral, com potencial para sublinhar desigualdades entre pessoas e empresas, em
resultado de um acesso desigual aos dados. A boa notícia é que a IA está a evoluir para
algoritmos mais eficientes que partem de uma menor quantidade de dados.
Neste campo há intervenções de manipulação que devem preocupar-nos, mas outros
(igualmente preocupantes) não estão ligados a essa manipulação intencional resultando
apenas da obtenção mais eficiente (através de algoritmos) de algo que individualmente
procuramos: pessoas, jornais e blogues que podem ser do nosso interesse”, exemplifica
Francisco Santos.
Foi, como exemplo, feita uma referência aos algoritmos de social matching ou de
recomendação que criam uma polarização não intencional da rede subjacente à formação de
opiniões e de acesso à informação. O problema é que embora os algoritmos ofereçam o que
desejamos individualmente, coletivamente esse efeito pode não ser o desejado. Temos
verificado que a polarização e radicalização de posições pode simplesmente emergir de um
acesso a conteúdos informativos diferentes. Nesse sentido, os media tradicionais e o seu
declínio devem-nos preocupar, podendo ser vistos como um bem público que importa
preservar.
“Que inteligência artificial escolhemos? Em nosso benefício egoísta ou para o bem
comum?”, desafia o Professor.
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José Amaral Gomes, Membro do Grupo de Missão “Futuros da SI” da APDSI, refere-se ao
atual espaço de guerra como um espaço de mind control, reforçado pela já não muito distante
Web 3.0, assente em IA e em 5G, na qual se conseguem, até, assistentes pessoais digitais
capazes de simular sentimentos: “O Alexa, da Amazon, vai tentar entrar pela computação
afetiva ao seduzir-nos”.
As pessoas vivem/viverão em ambientes de crenças e/ou de tribos que são as suas redes de
“amigos”. Quem tomar conta do nicho enquanto produto/canal de informação domina e
influencia esse conjunto de pessoas, observa José Amaral Gomes. Com a ascensão dos
algoritmos, que farão recomendações fortes, por exemplo, em termos médicos e jurídicos, os
“oceanos de dados” disponíveis sobre os cidadãos poderão ser “alterados/hackeados” e essa
evolução poderá desagregar a sociedade humana, quer global, quer individualmente; a
democracia (representativa) é posta em causa como a conhecemos e as sociedades ficam
perturbadas sem sentido de vida.
“Com “tudo” a poder ser hackeado, em que sociedade vamos cair?” – foi a sua pergunta que
inquietou o público.
Maria Vânia Nunes, Neurocientista e Professora na Universidade Católica Portuguesa, falanos de manipulação intencional, a chamada echo chamber, que resulta num fenómeno muito
conhecido e debatido a propósito das redes sociais: só ouvimos o que pensam que nos
interessa porque, enquanto Seres Humanos, gostamos de saber que temos sempre razão. Este
é um movimento contrário ao que ocorreu no processo civilizacional, no qual temos a noção
biológica de que o outro é diferente de mim. Mesmo com estados genéticos diferentes,
quando as pessoas se juntam e partilham narrativas comuns, há uma rede que se constrói
com o contacto direto, mas, com a evolução tecnológica, existe o risco de haver um retrocesso
nessa dimensão. De tal forma que corremos o risco de evoluir para um estágio onde as pessoas
já não sejam capazes de tomar decisões.
Na opinião da Neurocientista, nas redes sociais verifica-se um processo perigoso que é o
desaparecimento de uma hierarquia de autoridade. Todas as opiniões são confundidas com
factos e não há argumentos tidos por certos. A hierarquia é importante para estruturar
relações e isso é algo que não existe na Internet.
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Outro aspeto importante e crescente que as redes sociais estão a despertar em nós é a lack
of attention que resulta em informação fragmentada e desintegrada. O nosso processo
atencional e a nossa natureza estão a alterar-se e a ligação social ao mundo pode ficar
alterada. A Realidade Virtual também não merece o aplauso de Maria Vânia Nunes porque,
diz-nos, “em termos neurobiológicos dependemos da exploração física do espaço para
aprender sobre esse espaço. Este não é um local seguro? Eu tenho de o explorar para perceber
se ele é ou não seguro. Temos que saber lidar com os “nãos” da vida”.
Mendo Castro Henriques, Filósofo e Professor na Universidade Católica Portuguesa,
lembrou que a arte dos conflitos é pôr o inimigo a atacar-se a si próprio.
Os instrumentos infotecnológicos criam realidades simuladas com recurso a vídeo e áudio, e na Era da Internet
das coisas ou de tudo, dá-se a acumulação de nanotecnologias em que tudo é manipulável e com grande rapidez.
“Podemos levar o assunto destas tecnologias disruptivas para o campo cibernético ou para a filosofia social. Se
as tecnologias forem usadas como armas, contra quem se dispara?” - desafia. O alvo é o contrato social - quando
as vontades individuais se polarizam e perdem a vontade geral, estamos a ir contra o fundamento da própria
sociedade democrática e então teremos um problema entre mãos porque o Estado existe para assegurar a nossa
liberdade e realização pessoal.
“O Estado é de direito, mas tem de passar a ser um Estado aberto. Não é possível um Estado atuar se não for
aberto a outros Estados e, por outro lado, às empresas e aos cidadãos. Que a segurança seja a capacidade de
falarmos uns com os outros com capacidade organizativa e liberdade de consciência”, conclui Mendo Castro
Henriques.

Mendo Castro Henriques, Filósofo e Professor na Universidade Católica Portuguesa: “Se
queres a paz prepara a guerra. Se não queres a guerra, prepara a paz. As tecnologias podem
ser usadas para criar partilha de liberdade individual. A tecnologia blockchain, por exemplo,
assenta numa credibilização mútua e pode ser muito importante, tal como os chatbots podem
ter um papel virtuoso na assistência médica e de enfermagem. Temos é muitas pressões sobre
nós e pouco tempo”.

Trazendo uma certa componente de entretenimento ao debate, Nuno André, Investigador
em Teologia e Ilusionista, analisa a evolução das novas tecnologias como um campo onde
se debatem medo, guerra, domínio e manipulação. Depois de partilhar com a audiência uma
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história pueril, na qual sentiu que estava muito à frente do seu tempo, Nuno André trouxe
uma visão também com algum positivismo, na medida em que acredita que o segredo para a
defesa aos ciberataques, é estarmos um passo à frente, pois “assim conseguiremos encontrar
soluções que o comum dos mortais não encontraria”.
Seguiu-se um momento de exibição de um truque de ilusionismo, no qual “transformou”, aos
nossos olhos, um mero talão de supermercado numa nota de 20 euros.
“A teologia cristã diz-nos que as hierarquias celestiais se rebelaram contra Deus e andam a
atazanar-nos. O Homem fez o mesmo contra Deus, não cumpriu as regras. A Inteligência
Artificial é sinónimo de liberdade. Liberdade e inteligência juntas culminam em rebelião. Mas
a História diz-nos que vamos sobreviver”, acredita o investigador.

Como vamos sobreviver?
Esta foi a pergunta final colocada a cada um dos oradores do painel, a quem fora pedida uma
resposta sintética. Aqui ficam:
Mário do Carmo Durão, Contra-Almirante e Presidente da AFCEA Portugal: “Não sei como,
mas vamos. O apocalipse não é novo. Porque há-de ser desta que vamos embora?”
Francisco Santos, formado em computação e IA: “Estamos a tentar regular para o futuro e a
IA tem muitas vantagens. Mesmo que o problema seja global, isso não nos impede de o tentar
resolver em escalas mais pequenas”.
José Amaral Gomes, Membro do Grupo de Missão “Futuros da SI” da APDSI: “Temo pelos
sistemas (societais) em que fomos criados no pós-guerra que estão a ser postos em causa pela
evolução nas novas tecnologias”.
Maria Vânia Nunes, Neurocientista e Professora na Universidade Católica Portuguesa: “Em
termos biológicos é falso pensar que mais é melhor. Uma comunidade tem de ter elos entre
si. Há muitos exemplos de vulnerabilidades das TIC online”.
Mendo Castro Henriques, Filósofo e Professor na Universidade Católica Portuguesa: “Se
queres a paz prepara a guerra. As tecnologias podem ser usadas para criar partilha de
liberdade individual. A tecnologia blockchain, por exemplo, assenta numa credibilização
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mútua e pode ser muito importante, tal como os chatbots podem ter um papel virtuoso na
assistência médica e de enfermagem. Temos é muitas pressões sobre nós e pouco tempo”.
Nuno André, Investigador em Teologia e Ilusionista: “Há solução para o apocalipse porque
este não é o fim do mundo: é a revelação, são os sinais. Tenho esperança que as pessoas com
liberdade façam algo bom como amar; o amor transforma realidades”.

Dado adquirido no final da conferência é que a computação quântica está a acelerar, empresas
querem reduzir custos, pelo que toda esta evolução levanta profundas questões económicas
e a Academia quer aproximar-se do Ser Humano.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

172 inscrições;

•

123 participações.
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Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e
das Empresas”
12 de fevereiro de 2020

A APDSI, através do seu Grupo de Missão “Inteligência Artificial” organizou a Conferência
“Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas”, a 12 de fevereiro, no Auditório
do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Carlos Catalão, do Conselho de Administração da Ciência Viva, a “casa da cultura científica e
tecnológica”, como lhe chamou, acredita que estamos a viver uma mudança de paradigma
na relação entre pessoas e máquinas, na medida em que “agora são elas [as máquinas] que
estão a aprender a serem trabalhadas por nós”.
O desafio atual é perceber como é que nós podemos mudar o mundo de forma a que os
computadores estejam totalmente ao serviço da dignidade humana, não se podendo ignorar
as questões de ética, a par das questões relacionadas com a educação. Na Ciência Viva o
trabalho está a ser feito com jovens alunos do secundário (em estágios sobre temas da
Inteligência Artificial) e com os professores.

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

32

Realizações da APDSI no ano de 2020

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, agradeceu ao grupo de missão
“Inteligência Artificial” pela organização deste encontro e a João Catarino Tavares, Vogal da
Direção da APDSI responsável por esta área. A Professora manifestou a sua preocupação
perante um dos perigos da Inteligência Artificial (IA): tornarmo-nos irrelevantes, “porque a
tecnologia assente na IA muda muito e isso altera a nossa realidade em breves instantes”,
enquanto acrescenta que a APDSI pretende ser inclusiva, segura e continuar a trabalhar para
a sociedade na promoção e difusão da transformação e transição digital.
Na sessão de abertura também participou o Secretário de Estado para a Transição Digital,
André de Aragão Azevedo, que considera que pela primeira vez na História temos acesso a
dimensões muito relevantes de informação e a uma capacidade computacional para processar
essa informação nunca vista. A combinação destes dois fatores faz com que tenhamos
condições particulares para aproveitarmos o lado positivo da IA.
Os Estados Unidos, a China e a Europa têm a Inteligência Artificial como aposta em termos de
modelo económico de futuro e em Portugal também temos, segundo o Secretário de Estado,
consciência da sua relevância ao serviço dos cidadãos e empresas, assinalada num documento
do ano passado, da autoria do Professor Alípio Jorge, que já refere a adoção de uma estratégia
para Portugal em articulação com a União Europeia (UE). “Este documento é uma sólida base
de trabalho. Mais do que estratégias, precisamos de planos de ação e identificação de fontes
de investimento e monitorização de programas de IA que têm de ser transparentes desde o
início do processo evolutivo”, sublinha.

Pessoas e empresas têm de se adaptar progressivamente a esta nova realidade e tirar partido
dela. Na Administração Pública, a IA abre novas oportunidades de relacionamento com o
cidadão e de aproveitamento de um conhecimento ativo de informação de que o Estado é
detentor.

Capacitar pessoas passa pelas qualificações obtidas no Ensino Superior (Portugal lidera nesta
linha estratégica). A IA é uma fonte de financiamento já assumida pela UE e uma estratégia
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de transformação do tecido empresarial: “muitas empresas estão a iniciar esse processo, mas
têm de ter mecanismos financeiros e de formação dos seus recursos humanos”.
Outro aspeto destacado pelo Secretário de Estado enquanto novidade positiva associada ao
crescimento da IA, é uma maior deslocação de empresas para o interior do país, enquanto
mecanismo de valorização económica e coesão territorial. As empresas de IA serão apoiadas
e incentivadas a irem para o interior do país, embora com recursos humanos qualificados, seja
em novas contratações, seja na requalificação de quadros atuais. “Esta nova tecnologia
implica mais investimento e transformação”, antecipa.
Automatização e simplificação de serviços, uma melhoria na interação com o Estado e
processos que potenciem a extração de conhecimento e valor, são esperados com o
desenvolvimento da Inteligência Artificial, sendo sempre importante valorizar a cultura de
dados abertos by default e by design.

Regulação, privacidade e segurança são três dimensões que constituem desafios sociais e
éticos em que a adoção da IA vai suscitar preocupação. “Do ponto de vista regulatório, temos
de ter um pensamento estruturado. A IA tem de ser regulada, sólida e ética de acordo com os
valores do país de forma sustentável e responsável”, concluiu André de Aragão Azevedo.

Arlindo Oliveira, Professor e ex-Presidente do Instituto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, Keynote Speaker do bloco intitulado “Inteligência Artificial, Uma Visão Atual”,
começou por explicar que a IA não é, em termos globais, muito nova. Desde a revolução
industrial que as inovações tecnológicas já trouxeram a substituição do Homem e dos
animais pelas máquinas e agora a IA vem substituir a inteligência e o desempenho
intelectual humanos. Na terceira revolução industrial muitos computadores vieram substituir
o trabalho humano, mas a IA tem estado presente desde que se inventou o computador, mais
que não seja porque veio substituir tarefas como fazer contas.
Porque é que agora está a despertar tanto interesse e entusiasmo? Porque a IA desenvolveu
muitas soluções que usamos no dia a dia. O Google Maps ou a forma como os horários de
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comboios e aviões estão distribuídos de forma funcional, são exemplo disso. “A meu ver tem
a ver com a resiliência do Paradoxo de Moravec que constatou que algo que é simples para
nós, os sistemas de IA não conseguem realizar com facilidade e vice-versa. Os teoremas
matemáticos ou resolver um jogo de xadrez em segundos não é fácil para nós e os
computadores fazem-nos exemplarmente. A descrição de uma fotografia ou de um frame de
vídeo já é mais complexo”, descreveu Arlindo Oliveira.
Todas as tecnologias (as mais tradicionais e outras que implicam otimização com tecnologias
de deep learning) quando juntas a dados de várias fontes, têm potencial para a Inteligência
Artificial. Google, Amazon, Microsoft e Facebook são exemplos disso com um enorme impacto
económico. Vivemos no tempo de data science, ou seja, tudo o que implique relação com o
cliente ou cidadão, exploração de dados, analytics e big data, quando explorado, traduz-se
em valor económico.
A Indústria 4.0 faz uma distribuição inteligente e integração de dados provenientes de áreas
como a ciência, política, finanças, transportes, energia e segurança.
A substituição dos Seres Humanos é muito falada e receada, mas já está a acontecer em
algumas funções, como as desempenhadas num call center, na condução de veículos,
assistentes pessoais, na área legal, na área do diagnóstico e tratamento de problemas de
saúde. No ensino também se está a aprender de forma diferente, sem livros. Na área dos
media, a escrita de artigos virá a ser feita pelos sistemas automáticos (no desporto e economia
já acontece muito), bem como todos os sistemas de interação com o cidadão. Os cidadãos
têm de ser educados nestas áreas para serem produtivos e criativos, porque estão a ser
automatizados. Um maior desenvolvimento será baseado em ganhos de produtividade num
quadro de maior segurança e inclusão dos cidadãos graças à IA.
No painel “A Inteligência Artificial na Administração Pública”, a APDSI procurou saber o que
está a ser feito no Programa em Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração
Pública (AP), com os resultados a serem trazidos por José Júlio Alferes, Pró-Reitor da
Universidade Nova de Lisboa. Este programa foi lançado em 2018 pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia integrado no Programa INCoDe.2030. O desafio consistia em ter
parcerias entre unidades da Administração Pública e unidades ligadas ao Ensino Superior,
num trabalho que pudesse ser de benefício para ambas as partes, tirando partido de casos
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

35

Realizações da APDSI no ano de 2020

de estudo da AP e melhorar a prestação de serviços ao cidadão, fazendo uso do know how
existente nas universidades.
Houve empenho e abertura de várias entidades na AP, que têm boas quantidades de dados,
para usarem a IA em benefício dos seus serviços e para colaborar com as universidades.
A DGEEC – Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência está envolvida em alguns destes
projetos que estudam o desempenho dos estudantes em vários níveis de ensino e o motivo
do abandono escolar. Os técnicos ajudam a trabalhar estes dados transformando-os em
informação útil, à semelhança dos dados do SNS – Serviço Nacional de Saúde, para perceber
que tipo de problemas surgem mais nas urgências e dados da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para previsão em fogos urbanos.

A AP pode prestar um melhor serviço público fazendo um melhor aproveitamento da
informação disponível, recorrendo à IA para recolher dados sobre o tráfego, dados de redes
de distribuição de água e dados de satélite para melhor gestão de recursos agrícolas, como
pragas e que culturas se dão melhor em determinados terrenos.

A saúde é uma das áreas onde a IA entrou há mais tempo e onde existem mais padrões a
estudar. Mais do que usar os dados, a AP pode aconselhar e decidir de forma a otimizar
recursos, afirmou José Júlio Alferes.
O exemplo do SIGMA – chatbot do portal de serviços públicos ePortugal, foi trazido por
André Lapa, da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), que o quer levar a ser
“um motor de transformação digital em Portugal”.
O ePortugal já disponibiliza serviços públicos online e agrega informação sobre a maioria dos
serviços públicos disponibilizados pela AP. Tem cerca de 125 mil utilizadores registados e
informação relativa a sete mil pontos de atendimentos. O SIGMA vive aqui e disponibiliza
informação sobre serviços públicos, recorrendo a uma linguagem o mais próxima possível da
humana. E também faz uma tarefa: inicia o processo de alteração de morada no cartão de
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cidadão através da chave móvel digital. Intenção e entidade são os dois desígnios no qual o
SIGMA se baseia para ser produtivo.
Por detrás deste serviço está um outro muito mais amplo e extenso: o catálogo de entidades
e serviços, como pontos de atendimento e senhas de atendimento, ainda em
desenvolvimento.
Uma linguagem semântica harmonizada traduz-se num serviço mais funcional e pode
conduzir a uma interoperabilidade ao nível europeu. Em breve poderão surgir apps irmãs do
SIGMA.

Na realidade dos municípios, a IA é uma perspetiva nova para a qual há poucos recursos
humanos e uma longa linha de aprendizagem a percorrer por Portugal, diz João Tremoceiro.
“Lisboa – os dados e a cidade” foi o mote da intervenção do Diretor do Centro de Gestão e
Inteligência Urbana, da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Partilhar os dados e torná-los acessíveis a todas as pessoas em tempo real, foi uma das
grandes apostas da CML na plataforma de gestão inteligente de Lisboa. O centro operacional
integrado é onde toda a gestão da Câmara está a ser feita a par de muitos serviços municipais.
A plataforma é já um projeto a pensar nas smart cities.

A app Waze é uma das fornecedoras de dados usados pela Câmara Municipal de Lisboa,
permitindo prever cenários e a tomada de medidas para melhoramento de situações
complicadas, no trânsito, por exemplo. Estão integradas 182 camadas de informação na
plataforma, todas georreferenciadas e interligadas, desde o trânsito, a obras,
estacionamento, água, qualidade do ar e higiene urbana, para citar algumas. Combinadas,
estas camadas de informação servem de apoio aos decisores.
A inovação no setor público com recurso à IA foi alvo da perspetiva de Ana Rita Pereira, da
Microsoft, que encara este novo avanço tecnológico como uma oportunidade de
incorporação da IA ao serviço do cidadão, podendo ajudar a resolver questões que se colocam
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aos governos. Desafios na saúde, educação e sustentabilidade são os mais pertinentes, com
problemáticas mais complexas, que a empresa encara como uma grande oportunidade.
Exemplos disso são os trabalhos que estão a fazer na conjugação de esforços entre
laboratórios de inovação, indústria e os dados do Governo. “Os mecanismos de cocriação vão
levar-nos mais longe”, sustenta.
Como exemplo, Ana Rita Pereira apresentou o caso do Governo belga que, com o IMEC Interuniversity Microelectronics Centre - desenvolveu um projeto que controla a qualidade do
ar, a intensidade de ruído e o tráfego. A iluminação na cidade de Antuérpia também está a ser
monitorizada para adaptar a luz artificial à luz natural, permitindo que as luzes se acendam
automaticamente em zonas com mais movimento ou, no inverso, reduzam em artérias
residenciais.

Nuno Alves, da Unipartner, trouxe-nos a experiência de utilização de IA no setor da Justiça,
nomeadamente através do projeto IReNe. Se tem alguma questão sobre o Cartão de
Cidadão… pergunte à Irene! Este é o lema do serviço disponível 24 horas por dia, logo a partir
da página de entrada do site do Instituto de Registos e do Notariado (IRN), capaz de responder
a dúvidas dos cidadãos sobre o Cartão de Cidadão, mas, principalmente, sugerir a melhor
opção para quem precisa de renovar o documento de identificação, mediante casos em
concreto.
Antes da chegada da IReNe a informação já existia, mas estava dispersa por muitos sítios,
traduzindo-se numa experiência de desconforto para o cidadão que tinha de enfrentar longas
filas.
O primeiro contacto é meramente informativo, seguido de alguma conversa que permite
saber a idade da pessoa, por exemplo, e finalmente permite tirar a senha para que o cidadão
possa aguardar tranquilamente o momento certo para renovar o documento.

Controlo e Monitorização de faturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) usando Inteligência
Artificial, foi a experiência partilhada por Ana Brandão e Mário Duarte, dos Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Ana Brandão falou sobre o uso da IA no controlo
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à fraude, desperdício e abuso no SNS, detetando e sinalizando potenciais situações. Tomemos
por exemplo uma farmácia com receita eletrónica em que o SNS paga a sua parte depois de a
farmácia enviar a fatura. Com a IA, os SPMS conferem ¼ do orçamento geral da saúde - 8
milhões de registos que cruzam diversos identificadores e métricas para detetar eventuais
casos de fraude.
Mário Duarte explicou que tudo começou com uma aprendizagem não supervisionada (dados
indiferenciados), inicialmente com a recolha de dados de treino, criação e posterior aplicação
de um modelo que permite detetar que farmácias se desviam do padrão (casos anormais).
Este projeto permitiu tirar algumas conclusões com dados provenientes de fontes distintas e
com formatações irregulares. A IA funciona bem se os dados inseridos/fornecidos estiverem
corretos.

O espaço de mesa redonda, dedicado ao tema “Visão Estratégica para a Inteligência Artificial
na Administração Pública”, foi moderado por Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da
APDSI.
Ernesto Costa, do Grupo de Coordenação da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial,
entende que há dois tipos de competências necessárias para um melhor aproveitamento da
IA que “não nos vai resolver todos os problemas que temos pela frente”. A IA está ligada ao
deep learning que permite que as máquinas se tornem autónomas na aquisição de
inteligência.
Do ponto de vista académico, existem pessoas muito capazes e as universidades têm
preparado muitos profissionais competentes que vieram posteriormente a criar as suas
próprias empresas. O défice de competências está nas pessoas que já estão nas empresas.
Ernesto Costa é da opinião que é preciso qualificar as novas gerações para desenvolverem
o seu trabalho. “As empresas têm de estar sensíveis a isto, para entenderem as aplicações
com que estão a trabalhar no dia a dia”.
Pedro Viana, da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), admite que há um gap
entre o real valor da IA e o que se perceciona. A AP, em muitos casos, não consegue
aproveitar bem estas tecnologias assentes na IA; mas, por outro lado, a motivação do tecido
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universitário é diferente, embora não consiga transportar os seus modelos para a realidade,
dando-lhes uma aplicação prática.
Será que a IA está ao serviço dos cidadãos e das empresas? Manuel Dias, da Microsoft e do
Grupo de Missão “Inteligência Artificial” da APDSI, descreve que atualmente o computador
consegue fazer muitas tarefas com um sucesso aceitável na educação e na saúde. “Faz
sentido aplicá-la nas empresas e assim podemos melhorar os seus serviços. Não temos de
saber todos lidar com a IA, mas vai ser possível qualquer pessoa com formação básica
conseguir interagir com os devices já disponíveis com IA”, prevê.
António Portugal, do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Grupo de Missão
“Inteligência Artificial” da APDSI, diz que o INE já está a multiplicar a capacidade racional do
ser humano, disponibilizando muita informação na AP que já a utiliza em processos
administrativos bem definidos. “Temos de a integrar no nosso modelo de negócio e confiar
nela. Em 2020 haverá um recenseamento à população que nos vai pôr à prova”, afirmou.
Francisco Tomé, coordenador do Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação”
da APDSI, analisou os riscos que a IA pode trazer para a AP. A transição digital da sociedade
vai passar pela IA, mas não há futuro sem riscos, o que é necessário minimizar. Boa parte dos
riscos estão associados à partilha de dados, mas sem eles não alimentamos os algoritmos de
que a IA necessita e é a qualidade desses dados que determina o quão longe vamos conseguir
evoluir na IA. Existe o risco de termos dados falsos e contraditórios. A IA pode ajudar na sua
análise e estruturação e até inferir conclusões com base na análise de dados. Outro risco é o
facto de a AP não ter recursos humanos suficientes e com competências para lidar com esta
nova linguagem, fundamental para se poder auditar e escrutinar mapas de decisão.
A privacidade é outra questão muito importante e com riscos grandes na saúde e na justiça
que têm de ter muito claro como os dados serão usados. Tem de haver a garantia de
anonimato e não discriminação por parte dos algoritmos. Francisco Tomé antecipa, ainda, o
risco de se automatizar tudo e não transformar nada e passar a ter uma “burocracia
inteligente”. “Não adianta fazer com novos recursos algo que sempre se fez – têm de se alterar
processos”, resume.
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Já na sessão de encerramento, Marco Vicente, Coordenador do Grupo de Missão
“Inteligência Artificial” da APDSI, acrescentou ser de grande importância que haja
transparência no modo e na qualidade com que esta tecnologia está a ser usada: “Temos de
usá-la da forma certa. Temos de educar as pessoas e capacitá-las para esta mudança derivada
desta tecnologia”.
Finalmente, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra
Leitão, é da opinião que este tema não é consensual, mas que esta falta de consenso é
incontornável “daí a importância deste evento para nos pôr a par das novidades”.
Só os que se prepararem para o futuro podem beneficiar dele. Com machine learning
conseguimos conhecer melhor as necessidades dos cidadãos e melhor ir ao encontro delas e
exemplo disso é a IReNe. Há vários países onde os organismos públicos já usam IA para dar
resposta a fraudes ou a pedidos de esclarecimento dos cidadãos e também Portugal poderá
melhorar os serviços públicos desenhando respostas mais individualizadas e adaptadas às
necessidades de cada cidadão, acredita a Ministra.
“A IA não compete com a inteligência humana; é complementar, mas de grande importância”,
afirmou. O Governo vai fazer, segundo partilhou na conferência da APDSI, um grande esforço
de qualificação dos funcionários da AP. Já estão em execução 19 projetos em consórcio com
instituições de ensino e pelo menos uma entidade da AP que pode partilhar os seus dados e,
em parceria, fazê-los avançar rumo a uma solução mais inteligente.
O Governo também pretende tornar a acessibilidade mais efetiva, estipular orientações éticas
e definir um quadro legal que assegure privacidade enquadrada na utilização da IA.
O evento contou com o apoio institucional da Ciência Viva e com o patrocínio da Microsoft
Portugal.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

350 inscrições;

•

215 participações.
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2.ª Reunião de Reflexão sobre a Transposição da Diretiva de
Direitos de autor e conexos no Mercado Único Digital
27 de fevereiro de 2020

Os países europeus têm pouco mais de um ano pela frente para fazerem a transposição da
Diretiva de Direitos de Autor no Mercado Único Digital.
Este parece ser um processo complexo, na medida em que, desde que se começou a preparar
a finalização da proposta no Parlamento Europeu, que começaram a surgir campanhas de
quem defende a Internet “livre", em oposição ao que muitos classificam de censura e bloqueio
da criatividade. A diretiva ainda não está em discussão pública em Portugal.
O encontro de 27 de fevereiro de 2020, que decorreu nas instalações da APDSI em Telheiras,
Lisboa, contou com a presença do presidente da Associação Portuguesa de Imprensa (API),
João Palmeiro, Eduardo Santos, Presidente da Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais,
Francisco Guerra da Secretaria Geral da Comunicação Social, Manuel Lopes Rocha (advogado
e especialista em direitos de autor), Helena Martins (Public Policy Manager da Google), Vitor
Brás, Luís Vidigal, Ana Maria Evans e José Matos Pereira.
Neste encontro foram discutidas questões como o modelo de negócio dos media, garantia de
privacidade dos cidadãos e responsabilidade dos agregadores.
Na generalidade, o grupo considera que a diretiva já apresenta algumas lacunas na sua origem
e que é extremamente difícil um Estado Membro resolver o que devia ter sido resolvido ao
nível europeu. Nesta circunstância corre-se o risco de haver regras diferentes para cada país.
As guidelines originais induzem em “más práticas”, do ponto de vista da API.
Em Portugal a Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) e a entidade de gestão dos produtores
musicais em Portugal – a Audiogest – consideram a aprovação determinante pela definição
da necessidade de licenciamento das plataformas, mas no que concerne aos jornalistas e à
imprensa o cenário apresenta-se bem mais complexo.
Segundo o artigo 15.º, não é obrigatório um órgão de comunicação social dar licenças de
creative commons; pode não o querer fazer, o que pode trazer dificuldades na adaptabilidade
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da diretiva ao dia-a-dia. Nos snippets (links com pré-visualização de imagem e texto), é
discutível o conceito de “excerto muito curto”, uma vez que se essa determinação vier
“fechada” da diretiva, pode ficar uma letra “viúva” no destaque, tornando impercetível ou
deselegante o seu conteúdo. Na discussão foi considerado que devia ser cada país a
determinar o número de caracteres que cabem nos snippets.
As relações com parceiros globais ou suprarregionais têm de encontrar as mesmas regras no
mundo inteiro. A título de exemplo, os grandes competidores mundiais (chineses, russos e
americanos) todos têm uma unidade linguística para poderem ter uma comunicação
uniforme.
A questão que agora se coloca é até que ponto os Estados ainda podem mexer nas guidelines
superiores. Em Portugal será que vamos ter de mexer tanto ao ponto de se fazer uma Lei
avulsa? Altera-se o Código de autor? A Lei do comércio eletrónico? A Lei das entidades de
gestão coletiva? Estas são zonas em que os Estados poderão ter de intervir, tal como nos
mecanismos sancionatórios que cada Estado vai aplicar.
Os artigos 17.º e 19.º preveem mecanismos de recurso a uma entidade reguladora para
resolver litígios, pelo que o Estado português tem de tomar uma posição e saber,
concretamente, em que leis vai mexer.

João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e presidente da Direção
da Visapress, entidade de gestão coletiva de direitos de autor dos editores e jornalistas
portugueses e onde o Sindicato do Jornalistas está presente nos corpos sociais, lembra que os
autores têm lugar na Lei de Imprensa e no estatuto de jornalistas.
Sobre o código dos direitos de autor, desde 1985 que tem sido estabelecida uma diferença
entre autores e editores e nunca ninguém deu importância a esta diferença; as empresas de
clipping e agências de comunicação usavam os conteúdos como queriam.
Por outro lado, os editores recebem receitas de cópia privada e licenças para agências de
comunicação e empresas de clipping. Até à data Portugal tinha uma legislação de proteção
dos direitos de autor que existia em muito poucos países da União Europeia.
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Os produtores de música e vídeo são titulares de Direitos Conexos. Fará sentido
reconhecermos a imprensa num grau de similitude a outros titulares de direitos conexos,
havendo um reconhecimento legal da importância da atividade?
O estatuto de jornalista prevê já um estatuto de arbitragem, mas onde ficam os jornalistas da
rádio e da televisão? Regem-se pelo mesmo estatuto e lei de imprensa? Há jornalistas que há
muitos anos se regem de acordo com mecanismos estabelecidos para o online. A lei de
imprensa portuguesa e o registo de imprensa ainda estabelece uma diferença entre uns e
outros jornalistas. E quando não houver entendimento entre as partes, recorre-se a um
sistema de arbitragem.
Atualmente ainda se coloca uma outra questão: é que todas as empresas radiodifusoras têm
sites na Internet que estão fora deste enquadramento legal. Que tipo de registo têm?
Certamente estarão registadas como TV ou Rádio, pelo que se prevê o surgimento de um
grande desequilíbrio em Portugal, sendo este um dos problemas mais importantes na
transposição da diretiva europeia.
O mercado mudou e implica uma nova legislação que crie um equilíbrio entre Imprensa,
Rádio e Televisão. A parte mais fraca do ponto de vista jurídico da diretiva é que a União
Europeia não tem competência sobre as estruturas de media dos Estados Membros, embora
tenha havido tentativas de harmonização por via indireta.
Atendendo à evolução das tecnologias digitais que transformaram radicalmente a forma como
as obras e outro material protegido são criados, produzidos, distribuídos e explorados,
revelou-se importante criar condições de harmonização dos Direitos de Autor ao nível da
União Europeia.

EXCERTOS CURTOS DE NOTÍCIAS
Tomemos como exemplo o lead de uma agência noticiosa. A unidade de notícia mais pequena
que, até há não muitos anos, era difundida pela agência, não podia ter mais que 36 palavras,
ou seja, o jornalista tinha de aprender a fazer notícias segundo esta regra. Esta técnica foi
imposta pela Reuters e pela France Presse; as duas agências com mais peso na Europa.
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Se nos recordarmos do processo Info Pack - o processo de informação, no qual a notícia ficava
disponível mediante indicação da língua na qual o mesmo deveria ser enviado, os textos de
apresentação do conteúdo não podiam ter mais de 22 palavras, mas esse número era
diferente de país (língua) para país. No futuro a solução pode passar por sistemas de tradução
automática que permitam à informação europeia estabelecer-se no mundo, trazendo uma
vantagem para os media em termos de comunicação internacional.
Helena Martins, da Google, explicou que para o motor de busca o tamanho dos snippets é
qualitativo e quantitativo. Quanto mais os Estados Membros estão alinhados, melhor é o
serviço que a Google pode oferecer. Ao pesquisar, os utilizadores pretendem informação o
mais próxima possível de si, quer geograficamente, quer nas suas preferências e interesses.
Para uma empresa como a Google, que opera à escala global, a harmonização é essencial, por
isso, quanto mais os Estados Membros estiverem de acordo, melhor a qualidade do serviço.
Em França foi alterado o código de propriedade intelectual e, com base nessa alteração, a
Google disponibilizou uma ferramenta que permite selecionar o que se pretende obter em
destaque na busca (texto, imagem ou vídeo). O publisher pode, assim, definir o que aparece
destacado do seu trabalho.
A Google tem mecanismos para retirar valor dos conteúdos. Quanto mais um livro é lido, ou
uma música é ouvida, mais vale. Já uma notícia perde valor quando é mais lida.
Há conceitos autónomos de direito da União Europeia que os Estados não podem alterar; o
legislador não lhes pode mexer. Todos os países juntos têm de encontrar uma base que lhes
permita negociar com quem está do outro lado, tendo sempre por objetivo primário proteger
o ato jornalístico e não propriamente o fluxo noticioso. Daqui exclui-se o storytelling que, não
sendo um ato jornalístico, não está abrangido pela proteção do direito autoral.

Em Portugal houve uma grande luta entre serviços e entre quem tem a jurisdição sobre quem
tinha poder sobre os direitos de autor.
Na TV única do Estado não se aplicava a questão da cobrança dos direitos de autor, por isso,
o Estado ignorou esta questão durante muito tempo.
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De salientar que um autor pode renunciar aos seus direitos. O autor é que decide como quer
usar a sua relação com os outros; trata-se de liberdade de imprensa. Os jornais de negócios
têm mais interesse em proteger os seus conteúdos, pois o valor económico e a diversidade
dos conteúdos são maiores.
A Apritel, a voz do setor das comunicações eletrónicas em Portugal, liderada por Pedro Mota
Soares, pode ter de negociar grandes soluções como consequência da diretiva.
Segundo o artigo 18.º da Lei do comércio eletrónico, é a ANACOM que dirige litígios entre
particulares. Mas se for o interesse do Estado contra um particular, é possível a Administração
Pública interpretar o direito penal.
O artigo 14.º levanta problemas com os museus, cedência de imagens ao público e tem
implicações na questão da diversidade. Quais são as relações que se querem regular? As da
indústria ou dos agregadores de informação? É preciso perceber como se chegou até aqui
desde que a Comissão Europeia não tinha jurisdição.
A diretiva futuramente a aplicar em Portugal, permite que os autores, os criadores possam ser
remunerados também na sociedade digital. As alterações não trarão implicações com a
Wikipédia, com os memes ou com a partilha de links. A hiperligação está excluída dos direitos
de autor. Tudo isso continuará a ser livre, até porque a diretiva pretende assegurar a liberdade
na Internet.

CONCLUSÕES
•

A proposta de Diretiva relativa aos Direitos de Autor no Mercado Único Digital tem o
intuito de adaptar o enquadramento legal de Diretos de Autor na União Europeia ao
mundo digital, dando particular destaque à acessibilidade pela Internet para acesso a
obras protegidas por Direitos de Autor.

•

A transposição da nova diretiva deverá ocorrer até 7 de junho de 2021 e implicará
alterações no ordenamento jurídico nacional, nos domínios de obras protegidas e
detidas por Arquivos e Bibliotecas para fins de investigação.
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•

As plataformas que permitem um acesso massivo a grandes quantidades de obras
protegidas terão de obter a respetiva autorização.

•

As plataformas com fins lucrativos, que promovem a divulgação de excertos de
notícias, passarão a ter de obter também autorização prévia junto dos editores de
imprensa.

•

Cada país deve determinar o número de caracteres que cabem nos snippets.

•

As relações com parceiros globais ou suprarregionais têm de encontrar as mesmas
regras no mundo inteiro.

•

O mercado mudou e implica uma nova legislação que crie um equilíbrio entre
Imprensa, Rádio e Televisão.

•

Quanto mais os Estados Membros estão alinhados, melhor é o serviço que a Google
pode oferecer.
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MeetOn’s
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1. MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na
Democracia”
30 de abril de 2020

Em pleno período de confinamento, para conter a disseminação do novo coronavírus, a APDSI
organizou, no dia 30 de abril de 2020, um encontro online que juntou os testemunhos de Maria
de

Fátima

Fonseca

(Secretária

de

Estado

para

a

Inovação

e

Modernização

Administrativa), Ricardo Baptista Leite (deputado do Partido Social Democrata (PSD)), Helena
Martins (Public Policy Manager da Google Portugal) e José Magalhães (deputado do Partido
Socialista (PS)) , acerca da forma como olham para a atual transição digital a que a
democracia se viu obrigada desde meados de março. A moderação esteve a cargo de Miguel
Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI.

--A Secretária de Estado para a Inovação e Modernização Administrativa, Maria de Fátima
Fonseca, acredita que este período trouxe ensinamentos que se deveriam perpetuar: “Em
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Portugal somos uma sociedade democrática e continuaremos a ser pessoas livres que
exercem a sua livre decisão e colaborar na definição de um futuro que queremos deixar aos
nossos filhos”.
Muitos projetos de mudança, que vinham a acontecer nos últimos anos, acabaram por ser
acelerados, devido ao contexto presente, o que não lhes retira essa característica de
constituírem projetos que, mesmo sendo acelerados, não são resultado de falta de
ponderação. Há uma face visível de migração para o digital na Administração Pública.
Face à contingência de confinamento, foi reforçada a componente digital e telefónica na
Administração Pública (AP), sendo este mais um exemplo de que se está em processo de
migração para o digital. Outro exemplo dessa deslocação, logo a 18 de março, foi a criação da
plataforma “Estamos ON” – a face visível de uma organização que está ao serviço do cidadão
e que criou respostas rápidas para dar ao seu público. A AP também não parou as funções de
backoffice para garantir todas as frentes de serviço ao cidadão. No meio desta crise
pandémica, as necessidades de primeira ordem foram cumpridas, ressalva a Secretária de
Estado.
O teletrabalho veio reforçar a capacitação das lideranças em gerir equipas remotamente, num
ambiente exigente e de crise.
Tudo isto faz parte de uma vivência democrática e estamos numa nova Era da vida em
sociedade: “as circunstâncias contextuais fazem com que a forma como nos posicionamos
perante os desafios sociais e económicos definem a forma como se encara a tecnologia – que
tanto pode ser vista como ameaça, como oportunidade”, descreve Maria de Fátima Fonseca,
reconhecendo o potencial de aproximação virtual das pessoas às instituições públicas, uma
vez que muitos são, hoje em dia, os cidadãos que identificam problemas e soluções. As
tecnologias da atual geração constituem um desafio para os sistemas de governação –
empoderamento das pessoas que consideram que não têm opção política.
A Secretária de Estado vê ainda, nesta Transição Digital na Democracia, a capacidade para
robustecer a nossa economia, que traz, todavia, riscos, como as decisões que tomarmos sobre
tecnologia terem de ser partilhadas com todas as partes interessadas. A academia e o mundo
empresarial têm tido um papel importante num conjunto de tecnologias que estão agora
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visíveis e tendem a ser aprofundadas. Para se fazer uma associação da tecnologia à
democracia, é preciso garantir que as forças de participação democrática e cívica sejam
reforçadas e não destorcidas ou penalizadas pela utilização de um conjunto de ferramentas
que podem trazer riscos, se não forem usadas corretamente, especialmente nas tecnologias
que têm poder sobre as decisões coletivas.
Do lado menos positivo, Maria de Fátima Fonseca destaca que a resposta normativa é antiga
para problemas novos, como a biometria e autenticação digital numa interconexão de dados.
O quadro de incertezas em que a AP está agora a trabalhar não deve paralisar a sua missão,
mesmo na ausência de enquadramento normativo para estes novos problemas, havendo uma
infraestrutura já existente e que deve ser mais bem aproveitada.

Ricardo Baptista Leite, deputado do Partido Social Democrata, começou por lembrar que a
pandemia obrigou a simplificar uma série de procedimentos tendo-se percebido que o
acesso à largura de banda é fundamental para reforçar a democracia no digital e num
democrático acesso de todos à Internet. As empresas vieram a perceber a facilidade do
teletrabalho e de processos que, graças à tecnologia, são cada vez mais simplificados e, depois
de recuperarem, deviam perceber a importância do investimento em infraestruturas
tecnológicas, considera.
A capacidade infraestrutural dos sistemas informáticos existentes e a Linha Saúde 24, que
deixou de atender 15 mil chamadas num só dia, provam que precisamos de investir
continuamente no digital. Outro exemplo deixado pelo deputado é a prescrição eletrónica de
receitas. Os doentes não deviam ter medo de ver a sua receita prescrever. Sem receita
eletrónica, os doentes crónicos teriam sérias dificuldades neste momento; é inquestionável
a sua importância. Estes são avanços, conseguidos neste quadro pandémico, que não
podemos desperdiçar e que permitiram a discussão sobre um maior investimento no acesso
aos dados, bem como na tecnologia preditiva e de apoio à decisão clínica. “Precisamos de
investir em dados e dados de qualidade e uma georreferenciação desses dados”, ressalva
Ricardo Baptista Leite.
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O papel dos cidadãos também mudou drasticamente. O Parlamento tem de estar em todas
as redes e de uma forma interativa. “O Parlamento Virtual continua a ser uma visão
museológica do Palácio de São Bento, mas as pessoas deviam ter ali uma porta aberta à
participação cívica. Há tecnologias que podem ajudar a responder a perguntas: chatbots, por
exemplo, e outros recursos que tragam a possibilidade de aproximar o eleito do eleitor.”
O deputado considera que a AR TV foi um passo em frente, “mas é apenas TV e devia ser um
canal de interação que num mundo pós-pandemia devia ser colocado em causa, tendo em
vista uma melhoria do sistema democrático”. Alguns Parlamentos recorrem a tecnologias wiki
para aproveitarem ideias da população e assim as poderem implementar. Os objetivos que as
leis pretendem alcançar deviam ser auscultados pela população, que também deveria poder
corrigir modelos legislativos democráticos.
O papel dos cidadãos nas redes sociais mudou drasticamente; o Parlamento tem de estar
disponível para um contacto mais direto com os cidadãos. O motor de busca no site do
Parlamento também está ultrapassado, sendo o Google uma melhor ferramenta que o próprio
site, considera o deputado.

O deputado do Partido Socialista (PS), José Magalhães, responsável pela introdução da
Internet no Parlamento e pela chegada da AR TV à TV Cabo, lembra que se começou um
processo digital em Portugal ao mesmo tempo que a Europa instaurava um processo de
criação de instrumentos para uma sociedade tecnologicamente ativa. Tudo isto levou Portugal
a um patamar “decente”, com Internet nas escolas (desde dezembro de 2001) e com a chave
móvel digital. Portugal teve, inclusivamente, um papel influente nalgumas áreas, apesar de,
no Parlamento, se ter notado algum “desprezo pelo digital” , quando os e-mails eram a grande
inovação do momento.
A maior dificuldade neste período, refere José Magalhães, foi sentida pela população idosa
docente em contexto escolar, que só com a “ajuda” do vírus é que está a ser empurrada
para a frente: “Era preciso pôr em prática políticas públicas nesta área”.
Portugal tem fibra da melhor qualidade, mas regiões pouco ligadas por défice de qualificações
digitais e outras de caráter básico. Este cenário traz dificuldades à AP, que não pode proclamar
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a supremacia do digital, porque haverá sempre cidadãos que não sabem como tirar partido
desses meios; não servem de nada se não forem bem utilizados.
As escrituras públicas realizadas online constituirão mais um passo para a otimização de
ferramentas digitais. “É necessário intensificar o uso destes instrumentos. É necessário
melhorar as skills da população idosa e aqui as Juntas de Freguesia podiam desempenhar um
papel mais intenso do que desempenham atualmente”, afirma o deputado socialista.
Vai haver um eclipse da lei devido à natureza própria da Internet, no seu caráter global? Sim,
vai haver até uma grande vaga regulatória, porque o combate ao cibercrime, a luta pelas
questões de propriedade intelectual, a defesa das crianças, as transações financeiras, os
direitos humanos e outros fatores de risco, exigem a intervenção de um legislador – a única
entidade que pode definir as regras do jogo. Na ausência de uma lei, é o legislador que emite
orientações, mas sempre sob a ressalva que a lei ou decisão administrativa determinem o
contrário. Se o legislador se calar, gera-se uma grande crise de identidade na CNPD – Comissão
Nacional de Proteção de Dados.
Há uma divisão entre Estados que são a favor da centralização de dados e da divisão de dados.
Este é um debate que se tem de fazer, considera José Magalhães, que vê ainda, num horizonte
a médio prazo, uma vasta agenda, que implica uma reestruturação da maneira de trabalhar
no Parlamento, o interiorizar da utilização de ferramentas em condições que não pensávamos
e estender as fronteiras de direitos, liberdades e garantias que não devem ser comprimidas.
Esta é uma oportunidade para mudar rotinas. Há capacidade de dar respostas remotamente,
exceto nos tribunais, onde houve paralisação, acompanhada por um conjunto de
procedimentos e medidas cautelares, mesmo quando havia condições de caráter tecnológico
para audiências, por exemplo, através da “banal videoconferência”.
Mas será que qualquer pessoa consegue tirar partido das atuais ferramentas com proveito? –
desafia.

Helena Martins, Public Policy Manager da Google Portugal, fechou o painel de intervenções
sobre a transição digital na democracia, considerando que o digital traz riscos, mas a
oportunidade da diminuição da barreira na partilha da informação e no dar voz a
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determinadas comunidades que podiam não conseguir falar de outro modo, permite a alguns
negócios venderem os seus produtos e diminui as barreiras entre governos e populações.
“Diminui a barreira para que negócios possam vender os seus produtos; diminui o gap de
acesso a determinados serviços e informações”, diz Helena Martins.
A missão da Google em tudo isto é organizar todas as informações do mundo e torná-las
disponíveis. O acesso a informação de qualidade é essencial para a tomada de decisão e para
o debate público, prevenindo a participação de quem usa a tecnologia para fins questionáveis
(pessoas mal-intencionadas).
Neste contexto de pandemia, a Google trabalhou para que a informação dos canais oficiais,
como do Serviço Nacional da Saúde, aparecesse em primeiro lugar no resultado das
pesquisas.
A iniciativa “Estamos On” – site que reúne informações sobre economia e cuidados a ter –
também ganhou popularidade, graças a colaborações com a Google, que fazem com que
apareça tudo nos primeiros resultados de qualquer pesquisa sobre o tema. No Google Play, a
pesquisa também foi limitada às apps oficiais relacionadas com o Ministério da Saúde, por
exemplo, ou com a Direção Geral da Saúde.
Com as escolas fechadas, os alunos precisavam de transportar as suas aulas para o online, por
isso foi também estabelecida uma parceria com o Ministério da Educação, a fim de garantir a
qualidade do ensino à distância. Havia ferramentas e não havia o conhecimento de como as
utilizar rapidamente. Assim, assistimos ao lançamento de diversos canais no YouTube e à
disponibilização de ferramentas gratuitas para as pequenas empresas e para o setor do
turismo.
Quanto ao relatório da mobilidade, graças ao recurso à tecnologia Google Maps, também se
consegue ver se determinado local ou estabelecimento está com muita movimentação ou
não. Estes dados são anonimizados, não existe identificação do utilizador ou partilha de
contactos, mas é uma ferramenta que permite apoiar decisões do Governo em medidas de
distanciamento social ou analisar efeitos de determinadas medidas que o promovam.
Em qualquer caso, é o utilizador que decide se quer ou não partilhar determinada tecnologia
no seu telemóvel. A Google promove a proteção de dados, conclui Helena Martins, enquanto
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lembra que o rastreamento de dados foi outra ferramenta estudada nesta altura, em parceria
com a Apple, para se poderem dar informações sobre o contágio ao utilizador e ao Governo.
O impacto da tecnologia para resolver uma crise destas depende de uma colaboração intensa
com outras empresas, governos e com a sociedade civil. “Temos algo a aprender com esta
pandemia que devemos aplicar noutros contextos”, refere.

Este foi o primeiro de um conjunto de MeetOn a que a APDSI pretende dar continuidade, para
levar a cabo a sua missão de promoção e desenvolvimento da Sociedade da Informação e
Conhecimento em Portugal. Os MeetOn são eventos curtos, informais e direcionados para
uma temática específica, mas com participação a distância, através de uma plataforma de
videoconferência.
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2. MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Justiça”
21 de maio de 2020

A 21 de maio de 2020, a APDSI organizou um novo MeetOn, desta vez dedicado aos
“Testemunhos de Transição Digital na Justiça”, no qual contou com a partilha de testemunhos
da Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, de Sofia Carvalho, Vice-Presidente do
Instituto dos Registos e do Notariado, de Márcia Martinho da Rosa, Coordenadora da
Comissão de Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias da ANJAP e de Joice Fernandes,
Public Sector na Amazon Web Services. A moderação esteve a cargo de Nuno Guerra Santos,
Vogal da Direção da APDSI.
Na tarde desta quinta-feira, a APDSI voltou a escutar experiências de boas práticas,
especialmente neste período excecional provocado pela pandemia COVID-19, no âmbito da
Justiça em Portugal.

--A Justiça ficou, definitivamente, mais próxima do cidadão. Esta é, pelo menos, a opinião da
Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, que explicou que o foco da agenda de
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modernização na Justiça não partiu do zero nesta fase, mas há muitos anos que inovação e
transformação eram palavras (e conceitos) importantes na Justiça. O que agora aconteceu é
que a modernização por via das novas tecnologias está a aplicar-se a todas as áreas e é notícia
em todo o mundo.

“Nestes últimos quatro anos e meio, desde a implementação do primeiro plano “Justiça +
Próxima”, os resultados apontam para um saldo positivo e para um caminho que vem a ser
percorrido. A história desta agenda começou no momento em que chegámos e encontrámos
desafios e situações que precisavam de ser respondidas. Recorremos a uma metodologia
diferente, que permitisse criar resultados mais rapidamente, e que instigava as pessoas a
saírem da sua zona de conforto e fazerem algo diferente para reatar a confiança dos
operadores e cidadãos na Justiça. Fizemos, essencialmente, uma renovação da “cultura de
serviço”, enquadrou a Secretária de Estado.
A máxima de “fazer diferente” sempre moveu a Secretária de Estado, que revela o “segredo”
para se enfrentar a muito complexa metodologia de áreas como a Justiça: “partir o problema
aos bocadinhos, ajudando e sendo ajudados”.
O primeiro programa “Justiça + Próxima” arrancou em 2016 com 120 medidas na altura e era
importante ter métricas para se poder avaliar o sucesso da iniciativa. O sentimento de
pertença que movia cada um dos envolvidos, permitiu correr riscos, medir impactos e refazer
o que corria menos bem. Esta forma de trabalho criou uma cultura que se interiorizou no ADN
dos trabalhadores e dos agentes da Justiça. Mas para se manter os níveis de confiança
elevados foi necessário ir medindo as conquistas e demonstrar as vitórias que se iam
alcançando. Ao mesmo tempo que eram medidos os impactos das metodologias aplicadas,
cimentava-se a certeza de que tudo estava a correr da melhor maneira possível. As medidas
que foram implementadas no tribunal de Sintra (enquanto piloto do projeto Tribunal+,
posteriormente alargado a 250 tribunais) e que diminuíram o número de visitas obrigatórias
dos cidadãos aos serviços, por exemplo, foram prova disso. O Secretário Adjunto da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) elogiou as métricas e
a rapidez com que as mesmas foram implementadas em Portugal.
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“A 13 de março de 2020 passámos a estar confinados e a nossa vida mudou. As questões que
hoje enfrentamos é como a nossa organização se adapta ao serviço público sem sair de casa,
e que novas respostas os sistemas de informação têm de dar”, enquadrou Anabela Pedroso.
Hoje em dia, na Justiça, pode dizer-se que o cidadão está no centro das preocupações dos
serviços que implementaram a metodologia da experimentação através do princípio digital by
default e a interoperabilidade entre setores mostrou que este é o caminho a seguir. Em muito
pouco tempo surgiu e foi já implementado (em pouco mais de uma semana) o registo de
nascimento online. Começou a 13 de abril do ano corrente e já conta com mais de 4500 bebés
registados online (40% do total dos nascimentos).
“A transformação digital na Justiça já trouxe uma grande mudança, mas há muito trabalho a
fazer na redução de tarefas para cidadãos e empresas; temos que ter sempre presente que a
componente virtual é um meio que deve ser usado com cuidado, de forma inclusiva,
respeitando os valores democráticos e ao Serviço de Todos”, concluiu a Secretária de Estado.

Sofia Carvalho, Vice-Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), aponta para
melhorias de capacitação e reforço estrutural no futuro da relação do IRN com os
portugueses.
O confinamento tem beneficiado os resultados do trabalho da equipa com que trabalha, que
assume gostar de correr riscos e apontar soluções para a forma como costuma pensar os
serviços. “Fazer as mesmas coisas da mesma maneira leva-nos aos mesmos resultados de
sempre”, admite.
Sofia Carvalho assinala como um dos grandes avanços recentes do IRN a introdução dos
alertas recordatórios e a ação proactiva dos serviços. Afinal, a Administração Pública (AP) sabe
conhece os seus utentes e consegue antecipar as suas necessidades. A monitorização dos
resultados é, todavia, um fator que agora merece particular atenção. “É essencial para que
possamos ter direito de experimentação testarmos, monitorizarmos e corrigirmos as
iniciativas lançadas”, diz Sofia Carvalho.
No Instituto dos Registos e do Notariado pondera-se a manutenção das pessoas em trabalho
remoto porque ficou demonstrada uma melhor racionalização de recursos, otimização da
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gestão do tempo e maior conciliação da vida pessoal e profissional, sendo esta “uma
oportunidade de aprendizagem”, considera.
Existe um Plano de Ação que tem uma estrutura de monitorização que compreende medidas
de curto prazo, mas também reforço estrutural para se poder fazer uma transformação digital
nos serviços.
“A pressão para encontrar soluções para esta fase de desconfinamento é determinante.
Temos agora janelas de oportunidade para novos projetos que, sem este incentivo excecional
de encontrar soluções para uma contingência limite, não foram implementadas e é este
momento que está a tornar possível que estas oportunidades passem à prática e muito
rapidamente. São exemplo a criação de centros de entrega temporários de Cartão de Cidadão
para fazer chegar o documento ao cidadão que dele necessita nesta fase em que se acumulou
um elevado número de documentos por renovar. E do lado do pedido também estamos em
breve a lançar também uma solução. As oportunidades agora vão passar do papel à prática”,
descreveu a Vice-Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado que quer mesmo
alicerçar esta mudança para no futuro não termos de fazer tantas deslocações aos serviços de
atendimento público. Outro destaque do período pré-COVID é o projeto inovador do Balcão
Único do Prédio (BUPi) que faz o reconhecimento do território e dos proprietários com recurso
a novas tecnologias. Um projeto marcante na justiça pela capacidade de demonstração e de
assumir o risco de testar soluções baseadas em Inteligência Artificial.
Márcia Martinho da Rosa, Coordenadora da Comissão de Propriedade Intelectual e Novas
Tecnologias da Associação Nacional dos Jovens Advogados Portugueses (ANJAP), começou
por lembrar que em 2017 os advogados não estavam muito inclinados a integrar as novas
tecnologias no seu dia-a-dia de trabalho.
A relutância inicial ao Portal Citius (ponto único de acesso digital para os profissionais da
Justiça aos processos de que são mandatários) foi diminuindo à medida que se aplicava o
SIMPLEX. Com a obrigatoriedade do confinamento a que a pandemia de COVID-19 obrigou,
veio a tornar-se num grande marco para a aceitação de meios cada vez mais tecnológicos no
trabalho de rotina de um advogado e que sem os mesmos a sobrevivência do sector é quase
impossível.
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Ainda assim, Márcia Martinho da Rosa admite que nem tudo deverá transitar para o digital:
“O formalismo dos julgamentos, como por exemplo o processo penal implica um rito que tem
de ser assegurado para uma dignificação da Justiça e para preservarmos o que se quer obter
de um julgamento. A pessoa que vai ser julgada tem de estar num tribunal que é como um
templo: despojado do que quer que seja ao seu redor. Num encontro por webex, as
testemunhas podem estar em casa e esse informalismo levanta-me questões sobre as
interferências externas que esse ambiente pode causar. No tribunal, só aquilo que a pessoa
vai dizer é que tem impacto”.
A Coordenadora da Comissão de Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias da ANJAP fez
ainda referência ao facto de, neste período de confinamento, terem cumprido à risca todos
os prazos que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), área com que mais
trabalha, referindo que: “Aqui o papel vai deixar de existir. É um exemplo único de como tudo
funcionou bem em período de COVID-19”.

Joice Fernandes, Public Sector na Amazon Web Services, sai deste período de confinamento
extremamente otimista e confiante, uma vez que comprovou que os cloud services
banalizaram ou simplificaram as infraestruturas e deixam espaço à capacidade para se
desenvolverem as aplicações. “Estamos a assistir à democratização da capacidade de
armazenamento e capacidade de gestão de algoritmos. Qualquer um de nós com acesso a
uma destas plataformas de gestão pode criar um data-center ao nível mundial e não tem de
fazer um investimento com um valor completamente desmedido”, revela.
Os cloud services simplificaram vários processos e permitem fazer análises e simplificações de
vídeo para facilitar as organizações do setor público. Na Europa, mais concretamente em
Inglaterra, a AWS tem trabalhado no setor da Justiça para acelerar a inovação.
A Amazon Web Services está empenhada em colaborar também no nosso país com entidades
públicas e privadas e toda a capacidade de que dispõem, associada às novas tecnologias, é um
motor de intervenção para um futuro diferente.
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Será que em Portugal conseguimos que a legislação acompanhe a rapidez das evoluções
tecnológicas? A Secretária de Estado da Justiça não hesita em responder que “sim, o que
provámos é que é possível alterar a legislação com a rapidez a que a situação obriga. Neste
período as indicações e soluções saíram de um dia para o outro. Foi possível e é um caminho
que deve ser perseguido no futuro”.
Mas será que os cidadãos que não forem incluídos neste novo degrau que agora subimos face
a uma maior digitalização de todos os serviços vão ficar ainda mais distantes?
Joice Fernandes, da AWS, acredita que do lado da tecnologia, o próprio desenvolvimento vai
descomplicar o uso da mesma e ser, de forma natural, cada vez mais inclusivo com confiança,
experimentação e “querer fazer” por parte das instituições.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

147 inscrições;

•

101 participações

Contagem de participações
(por Categoria)
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48
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Correspondendo a uma adesão de 68,7%, das 101 participações, a Administração Pública (AP)
esteve representada por 14 entidades (33% do total de participantes), maioritariamente da
área da Justiça.
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À data do evento, a plataforma estava limitada por licenciamento a 100 participantes. Este
limite será aumentado em próximos eventos. O número máximo de participantes em
simultâneo foram:
o 4 oradores;
o 1 moderador;
o 94 participantes.

Alguns comentários escritos pelos participantes ao longo do evento:
“Boa tarde, infelizmente vou ter que me ausentar. Em nome do Inov@legal,
agradeço e aplaudo a iniciativa. Existem de facto muitas áreas e dimensões que
deverão ser endereçadas, em conjunto, pelos vários agentes da justiça. Apenas
com a interação entres os vários interlocutores, se encontrarão soluções
partilhadas que correspondem às diferentes necessidades e/ou expetativas.”
“Webinar muito interessante! Obrigada.”
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3. MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19”
04 de junho de 2020

A APDSI organizou o MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19”, no dia 4 de junho de 2020, na
plataforma Zoom, como tem vindo a acontecer desde o início da pandemia.
O quadro que vivemos foi precisamente o pretexto para a Associação, através do seu Grupo
de Missão “Questões éticas decorrentes da conceção e utilização de tecnologias digitais”, falar
sobre os impactos éticos das tecnologias digitais.
O MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19” contou com o patrocínio da Glintt.

--Ana Carvalho, Professora associada com agregação no Instituto de Bioética na Universidade
Católica Portuguesa, nota que o progresso tecnológico se tornou sinónimo de prosperidade
económica que ficou fortemente afetada devido à pandemia. “Temos que reinventar esta
noção de progresso. Vivemos em simultâneo a maior utopia e distopia – os tecnofílicos acham
que a tecnologia vai resolver tudo; os tecnofóbicos receiam que a tecnologia venha a
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representar um apocalipse. O problema somos nós; não são os sistemas operativos”, afirma a
professora.
O futuro está constantemente a ser delineado e nada está determinado, muito menos no que
concerne à aplicação das novas tecnologias. A tecnologia só deve ser usada se garantir o
melhor interesse do Ser Humano. Se não for o caso, não deve ser desenvolvida. Está nas
nossas mãos determinar o que interessa ao Ser Humano e deve ser desenvolvido e o que não
interessa e não deve passar à realidade. Somos nós enquanto agentes morais e éticos que
desenvolvemos um futuro eticamente sustentável. Os bons valores devem estar nos códigos
que são desenvolvidos pelos informáticos – a esta forma de estar e trabalhar designa-se
“ethics by design”.
A ética é uma parte essencial do desenvolvimento de tecnologias e estas não podem resolver
questões morais – é o Ser Humano que tem de intervir; o futuro não se desenvolve
automaticamente.

TECNOLOGIAS NA SAÚDE EM TEMPOS DE COVID-19
Um terço da população mundial está em confinamento obrigatório e isto terá consequências
inimagináveis para todos.
Esta medida de aplanar a curva relativamente às questões de saúde teve um rasto de
destruição social e económica. Tal como num tsunami, salvaram-se muitas vidas, mas muitas
outras sentirão a destruição desta onda gigante.
“As consequências económicas não afetarão as populações de forma igual. As gerações mais
jovens confinaram-se em respeito pelas gerações mais velhas, mas sabemos que as mais
afetadas pela pobreza vão ser, precisamente, essas gerações mais jovens. Se a pobreza já era
assustadora, esta pandemia vai deixar um rasto terrível nesta classe geracional mais jovem” –
é esta a leitura feita por Ana Carvalho.
Quando acabar o lay-off vai ser muito complicado retomar alguma da normalidade económica
porque os desempregados vão subir exponencialmente e tudo o que possa ser implementado
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com segurança científica deve ser feito o quanto antes. Uma pandemia também implica ética
na saúde pública e o bem comum tem que se sobrepor ao bem individual.
As medidas a implementar devem corresponder a critérios de viabilidade e robustez científica,
para que se cumpra o objetivo de um regresso mais seguro à normalidade. Assim, “as apps
para rastrear casos de COVID-19 são necessárias e merecem que se corra o risco da
privacidade, até porque se trata de apps com uma finalidade temporária”, considera a
professora.
O recurso a este tipo de aplicações implica confiança, daí que as recomendações vindas da
União Europeia sejam claras ao dizer que o recurso às apps é voluntário, ainda que se preveja
que 50 a 60% da população deve descarregar as aplicações. Deve haver a solução de opt out
e deve ser possível e fácil desinstalar estas apps de rastreio da COVID-19.

Luís Antunes, Data Protection Officer (DPO) na Comissão Nacional de Proteção de Dados
(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, também se referiu aos impactos
das tecnologias digitais na crise pandémica, lembrando que as mesmas representam “por
desenho” escolhas políticas e éticas de quem as está a usar e a um determinado custo (que
dados seus deu em troca).
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) deveria alavancar o tratamento de dados
e construir a confiança do cidadão, ao invés de ser visto como um entrave ao desenvolvimento
económico, à medida que caminhamos para uma economia de dados pessoais: qualquer
informação de qualquer natureza ou em qualquer suporte.
Luís Antunes explicou a diferença entre dados anonimizados e pseudo-anonimizados. Nos
primeiros, não há qualquer ligação entre os dados disponíveis; são dados pessoais soltos sem
link causa-efeito. Os dados anonimizados são dados pessoais convertidos em dados não
identificáveis, cujo processo de anonimização não pode ser reversível, ou seja, uma vez
dissociados entre si, não pode haver a possibilidade de agrupá-los novamente e identificar a
quem pertencem.
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Na pseudo-anonimização os dados estão ligados entre si, mas não estão associados a um
nome; têm uma chave, não são atribuídos a uma pessoa singular. A pseudo-anonimização
permite o processo de inversão, ou seja, que se possa reorganizar e agrupar os dados de modo
a identificar indiretamente o indivíduo a quem pertencem.
A comunidade científica queria dados associados à COVID-19 porque queria tentar controlar
a pandemia, mas devemos fazê-lo com um mínimo de cuidado. Dando como exemplo os
formulários de dados da DGS e as notícias tornadas públicas por alguns órgãos de
comunicação social, Luís Antunes entende que seria desnecessário ter a idade exata dos
doentes, e que foi tornada pública, sendo perfeitamente substituída por um gráfico que
agrupasse os indivíduos com intervalos de dois anos. Do ponto de vista da dispersão, resulta
num gráfico muito parecido.
Os dados pseudo-anonimizados, nesta questão da pandemia em particular, permitiam uma
fácil identificação dos indivíduos em causa, daí que o professor tenha referido a importância
da k-Anonymity – propriedade de dados anonimizados que quantifica até que ponto o
anonimato dos titulares de dados presentes num conjunto de dados foi preservado, mesmo
após a remoção dos identificadores. Esta métrica de risco identifica a capacidade de reidentificação dos registos num conjunto de dados.
Para garantir a segurança dos dados são necessárias as competências de várias pessoas: de
alguém que faça a avaliação de risco, outra pessoa da informática, outra da área jurídica, da
proteção de dados e um gestor de projeto.
As avaliações de impactos de privacidade das pessoas implicadas na pandemia não estão a
ser devidamente solicitadas, considera Luís Antunes.
O PIA – Privacy Impact Assessment – deve ter uma identificação clara de todos os atores e
interações, de modo a que o DPO seja capaz de identificar claramente a sensibilidade das
informações trocadas, bem como todas as preocupações relacionadas à privacidade. Ao
analisar um PIA, o DPO deve ser capaz de verificar todos os riscos identificados e avaliar se os
controlos correspondentes são adequados para a minimização dos riscos. A metodologia PIA
deve ser baseada numa revisão crítica dos métodos e procedimentos existentes.
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Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização
Administrativa (AMA) e Professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa, partilhou a sua experiência na Administração Pública em relação ao
papel da ética na tecnologia.
A COVID-19 trouxe isolamento social, doença, morte, uma nova crise económica e a
oportunidade de progresso, de melhorar a prestação de serviços a cidadãos e empresas, ou
seja, trouxe a oportunidade para a massificação das tecnologias, num contexto de inovação
adaptativa (ambiente disruptivo, imprevisível). Nesta fase, houve um “salto quântico” na
forma como a Administração Pública (AP) se relaciona com o cidadão. “Não parou, continuou
a trabalhar remotamente, e fomos o país no qual se identificaram mais iniciativas neste
âmbito da Administração Pública, mas também iniciativas civis que tiveram impacto na
resposta do setor. Houve grande oportunidade para as tecnologias avançarem e trazerem
soluções novas e a adoção rápida de outras que já existiam. Não há oportunidade sem risco –
a mudança acarreta também sempre algum risco e, com isto, verificou-se um afrouxamento
de normas”, salienta Sara Carrasqueiro.
Há agora uma maior necessidade de uma resposta célere e responsabilidade inerente aos
recursos, na medida em que tem de haver um equilíbrio entre oportunidades e riscos, direitos
e deveres, dados para investigação e privacidade – o cerne de todo o desenvolvimento
tecnológico do momento. É normal que se coloquem questões relacionadas com a ética
sempre que há evolução tecnológica.
“É importante falar do passado, presente e futuro. Não queremos voltar ao antigo normal
em matéria de trabalho; a AMA está a transitar para um novo normal que queremos e faz
todo o sentido que se instale”, diz a professora.
Vai haver uma disrupção inevitável. Legalidade e inovação nem sempre são amigas por isso o
Governo criou incentivos para a AP agir para a mudança em ambiente experimental, em que
é preciso que o interesse público venha sempre em primeiro lugar.
Normas e regulamentos existem, mas na base existem sempre valores associados e princípios
subjacentes à atuação do Estado.
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O futuro passa por continuar a experimentar e desafiar as regras atuais, sempre
assegurando o valor público do Governo Digital com o foco nos cidadãos e empresas,
garantido a acessibilidade e inclusão, abertura e transparência, privilegiando os canais digitais.
Qualidade, interoperabilidade e segurança, deverão estar sempre na base da inovação para o
uso responsável das tecnologias.
“É preciso continuar a partilhar boas práticas; fazemos parte do grupo dos 10 países mais
avançados do ponto de vista digital e queremos orientar terceiros”, conclui Sara Carrasqueiro.

A moderação do MeetOn esteve a cargo de Vergílio Rocha, coordenador do Grupo de
Missão “Questões éticas decorrentes da conceção e utilização de tecnologias digitais” da
APDSI, que também moderou as perguntas realizadas no final da reunião.
Ana Carvalho acredita que haverá uma crescente relação de confiança das pessoas com as
instituições e terá de ser feita uma aposta na formação ao longo da vida para todos os
cidadãos poderem acompanhar esta revolução tecnológica – sugere mesmo que este tema
venha a ser debatido no seio da APDSI.
Luís Antunes defende que o RGPD tem que regular conceitos, não tecnologias “senão vai ficar
obsoleto num instante”.
Quando questionada sobre o uso de dados biométricos e reconhecimento facial, Sara
Carrasqueiro afiança que a AMA quer explorar todas as tecnologias que existem, apostada na
facilidade de uso e na segurança. As tecnologias são muito benéficas desde que utilizadas
corretamente, com segurança e ética desde a sua origem.
O valor dos dados e a retenção e captação de profissionais nestes domínios, são outros temas
que o painel de oradores sugeriu serem abordados pela APDSI.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

182 inscrições;

•

92 participações.
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Contagem de participações
(por Categoria)
42

Total

19
15

ACADEMIA

15

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 50,5% das 182 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 14 entidades (15,2% do total de participantes).
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4. MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na

Educação”
18 de junho de 2020

Ao quarto MeetOn a APDSI dedicou o debate à “Transição Digital na Educação” e, para tal,
contou com a partilha de testemunhos de 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, e Sandra Martinho, Education & Philanthropy Lead
na Microsoft Portugal. A moderação esteve a cargo de Miguel Brito Campos, Vogal da Direção
da APDSI.

--A União Europeia considerou que o confinamento provocado pela pandemia de COVID-19
afetou e pressionou fortemente a Educação, trouxe grandes mudanças na forma de
aprender e na sociedade em geral, e vimos professores tornarem-se líderes de uma mudança
como nunca tínhamos visto antes.
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Do ensino clássico presencial passámos, em poucos dias, para uma fase na qual as escolas
tiveram de trabalhar à distância. “Fomos todos apanhados de surpresa, famílias e alunos
tiveram uma reação muito positiva, e a capacidade de resposta que existiu, na mobilização
dos professores, alunos e técnicos, trouxe ao de cima a capacidade do povo português
conseguir encontrar forças para enfrentar tão bem estes desafios”, introduziu José Vítor
Pedroso.
Na verdade, no entender do Diretor-Geral da Educação, toda esta rápida adaptação mostra
que já existia terreno propício para que tal pudesse acontecer. O básico estava trabalhado e
permitiu todo este movimento. Em poucos dias foram organizadas equipas, apoio e formação
interna. Os profissionais que tinham menos competências digitais foram apoiados pelos que
tinham mais competências e os desafios eram gigantescos: “Houve desigualdades que se
revelaram mais do que normalmente acontecia no dia a dia e apercebemo-nos rapidamente
que as diferenças de contexto entre alunos são muito acentuadas”, sublinha José Vítor
Pedroso.
Há uma percentagem relevante de alunos que não tem meios tecnológicos para poder
frequentar a escola à distância, mas a sociedade civil, empresas, associações de pais e
autarquias juntaram-se para ajudar nessa transição digital. É nesta camada da população
que devem concentrar-se os maiores esforços. Este acesso democrático ao digital é um dos
desígnios do plano de transição digital que está neste momento em execução para que todos
os alunos possam ter acesso ao digital gratuito e universal. Outro objetivo é ressalvar os planos
das escolas de ensino à distância, permitindo-lhes que se organizem com base em ferramentas
digitais, o que proporciona uma resposta célere e eficaz.
As escolas estão a reformular a sua forma de trabalhar, mas o ensino presencial não pode ser
replicado no digital. É, isso sim, reajustado, a forma de comunicar é diferente e a avaliação
também será diferente neste final de ano letivo. “Todo este caminho tem vindo a ser
ultrapassado com sucesso, o que nos satisfaz. Todos os profissionais estão contentes com o
resultado”, congratula-se o Diretor-Geral da Educação.
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Já no Ensino Superior a transição foi quase obrigatória para o digital. As instituições de
Ensino Superior, além do ensino, educação e investigação, têm uma terceira missão que
passa pela realização de atividades que fortaleçam a relação da vida académica com
sociedades e empresas. Essa extensão académica teve uma mobilização sem precedentes ao
ponto de a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) ter recebido tantas propostas de
atividades que foi desenvolvida uma plataforma para rapidamente colocar em contacto e em
participação conjunta todas as ações que estavam a ser desenvolvidas. Foi assim que nasceu
o portal Science4covid ainda ativo, descreveu Nuno Feixa Rodrigues.
Esta mobilização da comunidade académica traduziu-se em ações muito relevantes ao nível
da investigação, onde foram resolvidos problemas em tempo record. Exemplo disso foi a
produção de zaragatoas e testes que foi “impressionante ao nível da investigação”.
A Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), unidade da FCT que tem
aplicações tecnológicas onde se pode medir a transformação que se verificou nas instituições
de Ensino Superior, fez as contas ao sucesso na mudança rumo à transformação digital: no
sistema de videoconferência Colibri, em 2019 realizavam-se 124 reuniões por dia; em 2020
passou para 9500 – 80 vezes mais sessões por dia num universo que era de 827 utilizadores
por dia e passou para 200 000, naquela que foi uma migração massiva do ensino para o online,
rápida e com poucas queixas.
Será que, afinal, tudo o que fazíamos presencialmente dava para fazer sem desperdiçar
recursos? O que as instituições de Ensino Superior devem ensinar e como? Houve uma
mudança do meio (passou para o digital). “Se o ensino forem só as matérias aplicadas,
conseguimos fazer a transição de uma forma quase completa. As aulas resolveram-se no
online. Temos que refletir no conhecimento e competências que estão a criar-se cada vez mais
num importante elemento digital”, considera o Coordenador da Iniciativa nacional
INCoDe.2030.
Aprender, ensinar e preparar as pessoas para conseguirem pensar o mundo de forma
estruturada e agir em conformidade, é o próximo passo, ao mesmo tempo que os alunos
devem desenvolver o seu nível de capacidade de pensamento crítico e conseguir desencadear
uma reação com base no mesmo.
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Depois desta mudança, deve procurar-se valorizar no aluno a sua capacidade analítica,
pensamento crítico, resolução de problemas, e como consegue comunicar o que aconteceu.
O digital é uma ferramenta que implica repensar algumas metodologias de ensino, que não se
podem “reformar” só com base em aulas e avaliações, mas sim vivendo a experiência de
ensino. O digital pode ser usado como ferramenta entre o próprio corpo docente, para
interpretação de informação, para estabelecer novas metodologias pedagógicas, ajudando na
procura de novas soluções e na implementação do modelo de salas de aula invertidas - modelo
de ensino que procura trocar as posições do modelo educacional clássico, dando mais
autonomia e protagonismo aos estudantes.
“O capital humano é o principal elemento diferenciador num modelo de transição e relevância
do digital. Qualquer estratégia de melhoria do país passa pela capacitação do capital humano.
O digital como ferramenta deve ser colocado nessa capacidade crítica e de análise”, resume
Nuno Feixa Rodrigues.

Tal como José Vítor Pedroso, também Sandra Martinho, Education & Philanthropy Lead na
Microsoft Portugal, é da opinião que estes desafios que a Educação enfrentou agora, já tinham
sido identificados no passado e já existiam vários estudos sobre estes novos contextos. As
condicionantes são agora outras e existe uma motivação diferente para abraçar a mudança.
A Microsoft teve um papel importante junto da comunidade de professores no decorrer da
pandemia, mas Sandra Martinho lembra que na última década a empresa já vinha a investir
nas escolas e no ensino superior, disponibilizando ferramentas gratuitas para as escolas. “Mais
que um serviço, a tecnologia é uma ferramenta”, diz a representante da Microsoft.
Contudo, a Educação não existe sem o relacional. O que se pretende é criar uma comunidade
forte e coesa que permita desenvolver mais as áreas relacionadas com a solidariedade num
futuro que já estava a ser traçado e que não deve ser alicerçado na COVID-19, considera
Sandra Martinho.
Mais do que nunca, é preciso capacitar todas as pessoas para atingirem o seu maior potencial,
com a tecnologia como alavanca para acesso a informação e para estarmos ligados entre nós,
mesmo que não estejamos no mesmo sítio. Para que tal seja possível, há um elemento que
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nunca pode faltar: vontade de mudança em prol de algo maior que achamos que vamos
conseguir para transformar a nossa maneira de ser e de estar.
Com toda esta transição “forçada” para o digital assistimos a uma preocupação maior para a
segurança. Nunca estivemos tão ligados como hoje e por isso estamos mais vulneráveis.
Temos que trazer à sociedade civil conhecimento de sistemas de segurança.
Apesar de todas as potencialidades já comprovadas da tecnologia enquanto meio, a presença
física dos professores é fundamental para ajudar ao desenvolvimento do espírito crítico.
Nenhuma máquina substitui o papel de ajudar os alunos a interpretarem o caminho que os
rodeia.

Será que o confinamento a que a pandemia obrigou veio acelerar a transformação digital?
José Vítor Pedroso, Diretor-Geral da Educação, acredita que foi um acelerador para vencer
barreiras e resistências à mudança. Esta fase mostrou as potencialidades do digital no ensino
à distância e veio ainda provar que os processos colaborativos são melhores que muitas horas
de formação.
Todavia, e embora ainda não haja certezas, aguarda-se com grande expectativa o conjunto de
indicações a seguir para o próximo ano letivo. “Nem tudo pode ser digital, à distância. Há a
componente social, relacional e emocional que tem de existir. A Educação para os valores,
motricidade, bem-estar e ensino experimental completa o conjunto da aprendizagem”, diz.
E para onde queremos ir nesse processo de transformação?
A questão principal tem a ver com a capacidade das pessoas: que competências têm para
atuar e que o vai mudar no mundo de “amanhã” na passagem pela escola. Temos que definir
bem que tipo de competências queremos dotar os nossos jovens alunos e adultos. Nuno Feixa
Rodrigues, Coordenador da Iniciativa nacional INCoDe.2030 e Vogal do Conselho Diretivo da
Fundação para a Ciência e Tecnologia, afirma que há um conjunto de medidas que têm de ser
adotadas no Ensino Básico e Secundário, mas também tem de se apostar mais no Ensino ao
longo da vida. “Temos que criar elementos que levem à reflexão do que está na base dos
sistemas digitais (conjunto de conhecimento que vem das ciências da computação é que é a
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base da ferramenta) e isso tem que ser articulado com as outras disciplinas. É preciso acelerar
o passo.
Futuramente, Nuno Feixa Rodrigues vê um processo de mudança a acontecer na Educação,
onde os alunos passarão a ter de saber compreender o problema, subtrair o essencial e
representar essa informação. É a adoção dessa técnica que permite concretizar (dar soluções
e equipamentos, como robôs e automóveis) a atuação no mundo físico.
De que forma poderá ser arquitetada uma Educação em espiral, em que as aprendizagens
dos alunos do ensino básico, secundário e superior, se constituam como uma ponte para o
desenvolvimento e partilha de aprendizagens? Sandra Martinho despede-se dizendo que tal
se conseguirá com vontade e motivação. Nuno Feixa Rodrigues diz que tem de aumentar o
interesse de toda a população em viver e construir o mundo digital e José Vítor Pedroso quer
primeiro resolver as questões materiais / físicas por parte das escolas e dos alunos
carenciados.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

106 inscrições;

•

60 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
22
18
Total

11
9

ACADEMIA

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO
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Este evento teve uma adesão de 56,6% das 106 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 9 entidades (15% do total de participantes).

Alguns comentários escritos pelos participantes ao longo do evento:
“Agradeço aos palestrantes e moderador por mais um excelente MeetOn!”
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5. MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na
Economia”
02 de julho de 2020

Continuando a dar vida à adaptação digital dos encontros MeetUp, a APDSI realizou a 2 de
julho mais um MeetOn, neste caso dedicado à “Transição Digital na Economia”, moderado por
Miguel Brito Campos. Nele participaram o Assessor do Secretário de Estado para a Transição
Digital, Arthur Jordão, Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, Patrícia Loureiro, Global Director of Customer Service da Farfetch
e Joice Fernandes, Public Sector da Amazon Web Services, patrocinador global da APDSI.
Por impossibilidade de última hora do Secretário de Estado para a Transição Digital, André de
Aragão Azevedo, delegou a sua participação no seu assessor, Arthur Jordão.

--A atual crise pandémica motivada pela COVID-19 está a desencadear uma crise económica
sem precedentes, com impactos em empresas de todas as dimensões e organizações de todos
os quadrantes.
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Os desafios que observamos nos mercados são muitos e quase todos implicam uma enorme
e rápida adaptação às novas tecnologias para continuarem ou, definitivamente, se
transformarem em negócios de sucesso e competitivos.
O plano de ação para a transição digital, apresentado em março é visto por Arthur Jordão,
Assessor do Secretário de Estado para a Transição Digital, como um motor de aceleração do
país que não quer deixar ninguém para trás. Pessoas, empresas e Estado foram contemplados
com 12 iniciativas prioritárias que estão a decorrer neste momento por forma a
acompanharem de forma positiva a transição a que estamos a assistir.
“A pensar nas pessoas construímos uma lógica que vai afetar toda a pirâmide da sociedade:
desde jovens estudantes que precisam de estar adaptados às novas necessidades digitais, a
profissionais na área do digital e até à faixa sénior onde pretendemos reduzir o número de
infoexcluídos”, começou por descrever Arthur Jordão.
No pilar Estado, o que se pretende é que haja uma facilitação de acesso aos serviços e
desmaterialização dos serviços administrativos. Para tal foram identificados os 25 serviços
públicos mais usados que têm de passar por um processo de digitalização, suportados numa
estratégia cloud e na qualificação dos recursos humanos para os novos serviços de tecnologia
e informação.
Para a economia e vida das empresas, o foco passa por incentivar novas ações e facilitar a
transição para a realidade digital. Na vida económica, o Assessor do Secretário de Estado para
a Transição Digital descreveu que todo este impacto decorrente do COVID-19 também trouxe
alguma “animação” no empreendedorismo e atração de investimento, uma vez que passámos
de 250 startups e investimentos da ordem dos 470 milhões de euros, para 500 startups e mil
milhões em investimento.
Para Arthur Jordão a intenção futura do Estado já está definida: “Queremos criar ferramentas
que ajudem a atrair mais investidores internacionais e uma rede nacional de incubadoras com
valências mais adaptadas ao mercado, capazes de transformar ideias em casos de sucesso;
queremos criar condições de aproximação do próprio ecossistema às startups”.
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O Assessor do Secretário de Estado também fez referência ao apoio a nómadas digitais,
através da criação de uma identidade digital que permite que um estrangeiro não residente
em Portugal possa recorrer a serviços públicos online e cumprir obrigações fiscais, tudo feito
remotamente sem necessidade de estar em Portugal.
Apesar desta grande atenção dedicada às startups, o outro foco são as PMEs, que têm
procurado evoluir para projetos transformadores. Está a ser feito um levantamento do tecido
empresarial que fará uma ponte e ajuda ao desenho do que será o investimento no âmbito
das novas tecnologias às empresas, mas, para que tal investimento traga frutos, “a gestão de
topo das empresas tem que perceber a importância do digital numa consciência que tem de
envolver toda a cadeia do negócio”, adverte Arthur Jordão, que também diz não estarem
esquecidas as PMEs do interior do país.
Por fim, há uma outra aposta do Estado na transferência do conhecimento científico e
tecnológico para a economia através da colaboração com universidades e laboratórios. A
colaboração com o desenvolvimento científico é muito relevante para as tecnologias de
cibersegurança, que têm um papel decisivo na competitividade das empresas. Um espaço
físico para demonstração e testes com o objetivo de incentivar a adoção de tecnologias
avançadas por parte das PMEs, é descrito como uma poderosa alavanca para este setor.

Numa visão bastante prática dos efeitos desta crise pandémica na economia, Gonçalo
Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
admite que houve este ano uma quebra inédita na oferta e na procura dos serviços da INCM
que, ainda assim, não afastou a instituição do seu propósito secular de ter as pessoas e,
particularmente, os seus trabalhadores no centro das preocupações. Por outro lado, recordou
o papel essencial que a INCM tem na sociedade e que a obriga a uma especial
responsabilidade de manter o funcionamento, mesmo nas condições mais adversas. “O Diário
da República só deixou de funcionar durante as invasões francesas”, recorda-nos.
Os selos que marcam tabaco e bebidas, tacógrafos, os cartões de cidadão e as senhas de
acesso à Segurança Social Direta, foram considerados produtos essenciais e foi estabelecida
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uma diferença entre estes e os que não iam afetar a população de forma direta. Gonçalo
Caseiro partilhou no MeetOn que a INCM conseguiu equilibrar várias dimensões da sua
atuação: “não reduzimos investimento. Continuamos a ter cerca de 80 pessoas a investigar
em projetos nossos, como algoritmos de reconhecimento facial ou selos não copiáveis e
biodegradáveis. Nalgumas das nossas linhas de produção, fizemos viseiras nas impressoras 3D
para distribuir por centros hospitalares e oferecemos cinco ventiladores ao Serviço Nacional
de Saúde”.
O Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – Casa da Moeda acredita
que as soluções digitais têm que ter impacto na economia para ajudar os produtos a crescer
e a internacionalizarem-se, dando como exemplo a tecnologia na base do nosso Cartão de
Cidadão e passaporte que são provas de que estes produtos funcionam e estão a ser levados
para o estrangeiro de modo a facilitar as comunicações eletrónicas entre cidadãos.

Para uma empresa que já era digital, o trabalho remoto era natural, pelo que, no caso da
Farfetch, o desafio foi assegurar desde logo a segurança das pessoas, clientes e parceiros, e
depois ajudar a criar condições de subsistência do ecossistema de parceiros, que inclui muitos
pequenos negócios. Neste contexto reforçou-se comunicação preenchendo algum vazio de
contacto humano que existe nas transações eletrónicas, bem como foi lançada uma campanha
de apoio às boutiques. “A nossa preocupação foi garantir segurança e ajudar o nosso
ecossistema a subsistir e tentamos no dia a dia gerar ainda maior empatia com clientes
existentes e novos, que agora descobrem a Farfetch, como forma de comprar, de encontrar
algo para alegrar os dias ou até de conexão entre famílias e amigos separados. Numa lógica
de futuro, e já desde há algum tempo, estamos a investir na transformação da parte física do
negócio, com a store of the future, que maximiza e potencia o contacto humano e a interação
com o produto e a marca”, descreveu Patrícia Loureiro, Global Director of Customer
Service da Farfetch.
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Joice Fernandes, Public Sector da Amazon Web Services, continua a defender que Portugal
precisa de empreender: “é o que nos pode ajudar a subir pontos, gerar riqueza e melhorar a
economia”.
As empresas que já nasceram digitais estão mais bem preparadas para conquistar o mundo e,
claro, responderam melhor às oscilações que a nossa economia está e estará a enfrentar em
resposta ao impacto, na maioria das vezes, negativo que as restrições associadas à COVID-19
estão a provocar. “Vejo manancial de tecnologia que permite o cumprimento deste desiderato
[tecnologia a impulsionar o setor empresarial]. Cloud services são serviços fornecidos a pedido
e pagos em função da utilização, que têm a capacidade de dar “peças de lego” que fomentam
a inovação”, afirma Joice Fernandes.
O machine learning, permite às empresas conhecerem os seus clientes e os seus clientes,
também através de machine learning, saberão mais acerca das marcas e serviços.
Transformação digital e capacidade para empreender, de forma potenciada pelos cloud
services, é onde as PMEs precisam de estar e trabalhar mais, considera.

Na reta final do Meeton “Testemunhos de Transição Digital na Economia”, uma pergunta
impôs-se: “Será que a digitalização nos pode levar a ser dos países mais produtivos do
mundo?”
Arthur Jordão não tem dúvidas: “Somos um mercado global. Tudo o que estamos a preparar
tem que forçosamente incorporar as novas tecnologias e ferramentas digitais e ter um
pensamento cada vez mais digital. Só incorporando este espírito conseguimos ser mais
globais. Portugal tem de ser um first mover”.
A digitalização vai combater desigualdades. Ainda hoje há comunidades que não têm acesso
a banda larga e, para o Assessor do Secretário de Estado, essa é uma lacuna que tem de
acabar. Não desperdiçar nenhum capital humano também poderá levar as nossas tecnologias
a outro patamar. “Com a redução de desigualdades, culturalmente as nossas empresas vão
ser construídas a pensar além das nossas fronteiras”, conclui.
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Patrícia Loureiro diz que Portugal precisa de ser inspirado por novos modelos de negócio que
permitam, com o mesmo trabalho, obter mais produtividade. Com a robotização dos
trabalhos mais rotineiros e mecanizados, ficam os problemas por resolver, “a parte
interessante de qualquer negócio fica para resolver por nós, Seres Humanos, com sentido
crítico e empatia”.
Para Joice Fernandes é um “sim” sonoro e maiúsculo: “A cloud põe o mundo aos nossos pés.
A tecnologia democratiza o acesso aos negócios, equaliza oportunidades”.
Gonçalo Caseiro vê um potencial empresarial que precisa de ser ajudado para criar e inovar
com sucesso: “a Academia deve estar disponível para ajudar o tecido empresarial a chegar lá.
O propósito das empresas e as suas pessoas é o que as define; tudo o resto é possível copiar”.
No caso da INCM, o futuro passa, entre outros, por tecnologias emergentes, como a
inteligência artificial, o blockchain e pela utilização dos conceitos de indústria 4.0, sem perder
de vista o seu propósito, ser uma entidade de confiança e segurança na sociedade.
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.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

157 inscrições;

•

80 participações.
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Contagem de participações
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Este evento teve uma adesão de 50,9% das 157 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 15 entidades (41,3% do total de participantes):

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

85

Realizações da APDSI no ano de 2020

6. MeetOn “5G nas comunicações móveis: da revolução
tecnológica aos impactos”
16 de julho de 2020

De forma a dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da Sociedade da
Informação, a APDSI organizou o MeetOn “5G nas comunicações móveis: da revolução
tecnológica aos impactos”, no dia 16 de julho, via Zoom, moderado por Frederico Vaz, Chief
Technology Officer da A-to-Be.

--A nova geração de telecomunicações móveis 5G tem vindo a ser anunciada como uma
revolução tecnológica, que proporciona uma maior velocidade de transmissão de dados e de
resposta de rede e capacidade para ligação simultânea de dispositivos. Na sequência desta
evolução esperam-se mudanças significativas em áreas como a condução autónoma e remota
de veículos e a prática de medicina à distância, entre muitos outros exemplos. Todavia, há
questões ambientais e de saúde dos cidadãos que se levantam e que estão a causar alguma
preocupação. Por isso, neste MeetOn a APDSI contou com os testemunhos de Ricardo Mexia,
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Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Luís Correia, Professor no
INESC-ID e no Instituto Superior Técnico, e José Pedro Nascimento, Diretor de Engenharia e
Operações na Altice Portugal. A moderação foi feita por Frederico Vaz, Chief Technology
Officer da A-to-Be – tecnológica da Brisa dedicada às questões de mobilidade.

José Pedro Nascimento abordou as promessas que o 5G traz: maiores velocidades de
transferência de dados, , menor latência nas comunicações, uma muito maior densidade de
dispositivos por Km2 (100 vezes superior à atual)e maior eficiência espectral. “Com esta nova
tecnologia as conquistas vão ser muitas, resta saber quando é que tal vai acontecer”, refere.
O 5G é uma tecnologia que vai ter dois estágios muito concretos: o non-standalone, no qual
já estão a ser feitos testes e que se tornará uma realidade quando, a partir do ano que vem,
forem disponibilizadas as frequências. “Contuao, as promessas do 5G só serão cumpridas na
sua plenitude quando tivermos uma arquitetura completa de standalone, o que não deve
acontecer em menos de três anos”, explica José Pedro Nascimento.
No curto prazo, em menos de um ano, o que vamos ter é maior largura de banda, mas o
impacto será, para já, pouco visível. Os mercados têm que acompanhar esta mudança que
está a ser preparada e não vamos observar esta procura a curto prazo. A velocidade do
desenvolvimento da rede 5G também depende da disponibilidade económica dos operadores,
e da evolução teconógica a nível dos terminais. A nédio prazo observaremos a massificação
da IoT assim como ofertas de backup de fibra.
Também a médio prazo está previsto que comece a haver mais use cases associados à
medicina, para além dos que existem atualmente. No longo prazo poderemos ter telemedicina
mais desenvolvida e automação industrial. Obviamente que estas evoluções terão velocidades
e cadências de desenvolvimento na medida em que for havendo exigências por parte do
mercado às quais a saúde económica dos operadores consiga dar resposta. “Poderá haver
uma certa tendência para moderar o ritmo de implantação, pois está tudo a repensar
investimentos. Os preços do leilão de espectro, assim como as obrigações decorrentes da sua
atribuição poderão também condicionar a implantação das redes, reflete o Diretor de

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

87

Realizações da APDSI no ano de 2020

Engenharia e Operações na Altice Portugal. José Pedro Nascimento afirma que, neste quadro
de condicionamento provocado pela pandemia, as redes atuais conseguiram dar uma
resposta excelente às necessidades dos consumidores. Se já existisse 5G , num estágio
avançado de maturidade, haveria situações de teletrabalho e telescola que poderiam ser
diferentes. “Num estágio mais evoluído, certamente que educação e saúde poderiam ser
potenciadas com a tecnologia 5G”, diz-nos.
Nos locais remotos onde há menos fibra o 5G pode complementar/reforçar essa oferta
diminuindo as diferenças entre ter fibra e não ter fibra, estratégia já seguida em outros países.

Luís Correia acrescenta que, para o utilizador comum, as experiências com realidade virtual
vão ser muito melhores quando for possível aplicar o 5G. Outro impacto é a generalização
dos sensores e da Internet das Coisas: “Vamos passar a ter RFID [Radio-Frequency
IDentification] no supermercado e nas roupas onde, aliás, já começámos a ter artigos com
tecnologia embebida para se ouvir rádio, por exemplo. Na área da saúde e do entretenimento
haverá muitas aplicações que o 5G vai capacitar. “Assim que os operadores o disponibilizarem
eu vou logo a correr; serei dos primeiros a querer experimentar todas as potencialidades que
o 5G nos vai proporcionar”, assegura o professor no INESC-ID e no Instituto Superior Técnico.
Há tecnologias que vão ser introduzidas no 5G que, quando amadurecidas, vão permitir a
partilha da rede a níveis diferentes do que é feito hoje. Isso vai permitir a existência de
operadores virtuais e vai fazer uma enorme diferença no mercado e nos serviços oferecidos à
população. “Daqui a uns anos pode haver hospitais que são operadores de redes virtuais para
os seus clientes e que podem fazer controlo biométrico com grande facilidade”, antecipa Luís
Correia.
O 5G está muito ligado à conectividade e a estrutura atual foi suficiente para suportar o
aumento de procura que houve na sequência da pandemia, mas toda esta nossa experiência
seria melhor se já houvesse esta tecnologia e a maior e tão desejada largura de banda.
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Ricardo Mexia também acredita que com esta tecnologia se abre uma janela na nossa
capacidade de fazer telemedicina, nomeadamente nas cirurgias à distância.
Em emergência pré-hospitalar, se conseguirmos fazer alguma monitorização à distância,
podemos igualmente ter soluções interessantes para as zonas mais remotas.
O volume de informação que podemos recolher sobre cada um de nós, vai permitir interpretar
alguns sinais e dar uma ajuda mais diferenciada ao utilizador e um dispositivo que permite
intervir sobre o cidadão pode dar indicadores interessantes. Mas claro que, no momento
atual, há incertezas, quanto à privacidade, intromissão e as consequências que podem trazer
à vida de cada um de nós. “A componente normativa vai ajudar a tecnologia a dar uma
resposta melhor e mais rápida”, salienta o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de
Saúde Pública.

Sobre a possibilidade de vir a nascer um novo operador de telecomunicações no mercado
nacional, José Pedro Nascimento demonstrou algumas reservas sobre essa eventualidade,
tendo em conta que “o investimento necessário para implantar estas redes é elevadíssimo,
são centenas de milhões de euros. Um novo operador num mercado pequeno como o de
Portugal vai ter que analisar muito bem os seus planos de negócio. Note-se que já houve uma
tentativa falhada de entrada dum quarto operador, na altura do lançamento do 3G. Cremos,
contudo, que não deve haver regulatórias que beneficiem um potencial novo entrante face
aos operadores estabelecidos”.
Será que o 5G vai canibalizar a fibra? O espectro do 5G é partilhado por todos os utilizadores,
a fibra é um meio dedicado, pelo que não é muito provável que a canibalização aconteça. Para
as regiões mais remotas onde a fibra possa não chegar, a tecnologia 5G pode ser uma
alternativa viável e fiável.
Contudo, neste leque de vantagens que todos nós conseguimos observar na adoção do 5G, há
questões ambientais e de saúde que se levantam e as dúvidas ainda são muitas quando se fala
na massificação das infraestruturas das redes para chegar a um maior número de pessoas.
Ricardo Mexia defende que é importante obter mais conhecimento nesta área, sem prejuízo
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de haver aspetos positivos que a adoção do 5G vai trazer para todos: as smart cities têm uma
relação importante com este tipo de inovação pela rápida adoção e utilização de uma
tecnologia que permite mais rápida interoperabilidade e maior capacidade de utilização dos
dispositivos. “Esta tecnologia pode ser útil na questão da conectividade nos aspetos
relacionados com a saúde. Se eu for alérgico a algum elemento, posso ter um mapa que me
leve a navegar em maior segurança e que me permite controlar esse alérgeno. Pode identificar
questões de risco muito pormenorizadas. Com base nas tecnologias que virão a estar assentes
no 5G, o doente diabético, por exemplo, também vai ter mais autonomia. Ao melhorar a
capacidade de diagnóstico, vai, proporcionalmente, melhorar a qualidade de saúde das
pessoas.”
“O limite para a utilização do 5G ou até do 6G só depende da nossa criatividade”, entende
Ricardo Mexia.

Luís Correia também vê benefícios enormes na chegada do 5G, nomeadamente na área da
biometria, mas sem ignorar o muito falado impacto ambiental que a implantação desta
tecnologia vai ter, no entanto, gosta de ver esclarecido: “ao contrário do que se pensa, a
massificação do número de antenas não contribui para que aumente a radiação a que estamos
sujeitos diariamente. Quando se põe mais antenas, há que baixar a interferência entre elas,
pelo que se tem que baixar as potências, portanto, não vamos estar mais sujeitos aos seus
efeitos”.
As frequências usadas pelo 5G são superiores aos sistemas que temos atualmente nos nossos
telemóveis, mas não muito, e o 5G funciona em bandas de frequência às quais já estamos
habituados porque já são usadas no nosso dia a dia nas redes WiFi de casa. Outra novidade
que Luís Correia partilhou neste MeetOn da APDSI é que as novas antenas de 5G poderão vir
a estar camufladas em mobiliário urbano, como paragens de autocarros e candeeiros, por
exemplo.
“Tecnologia multiplica tecnologia”, afirma, para justificar que acredita que à medida que mais
coisas vão sendo feitas no 5G, mais se inventam.
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O 5G, embora ainda não esteja lançado em Portugal já promete que poderá melhorar a
experiência que todos temos na utilização de diferentes serviços, podendo mesmo surgir algo
disruptivo. Aguardemos pelas promessas do 5G. No entanto ainda não sabemos qual será todo
o potencial do 5G e já se começa a falar no 6G dentro de 10 anos. Será que estas tecnologias
não terão limite?

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

151 inscrições;

•

69 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
39

Total
12
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5
ACADEMIA

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 45,7% das 151 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 9 entidades (13% do total de participantes).
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7. MeetOn “Energia e Sustentabilidade”
17 de setembro de 2020

Depois da habitual pausa de verão, a APDSI já retomou os seus MeetOns, sendo que o de 17
de setembro foi dedicado a um tema recente para a Associação: “Energia e Sustentabilidade”,
moderado por Miguel Brito Campos. Neste evento participaram 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 da
WavEC Offshore Renewables e José Gonçalves, Presidente da Accenture Portugal.

--Com a redução da atividade económica a que o mundo tem vindo a assistir na sequência da
pandemia COVID-19, também o consumo de energia tem vindo a apresentar uma quebra
significativa, que poderá ser aproveitada pelo setor para uma reformulação e reorganização
assente em sólidas bases tecnológicas e sustentáveis.
Esta visão é reiterada por 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, que
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sublinha o facto de, apesar da redução generalizada do consumo energético, ainda
consumirmos 30% mais de energia do que deveríamos. Desperdiçamos recursos e energia
atualmente, mas a pandemia veio pôr em causa este modelo de desenvolvimento económico
e social.
A crise pandémica conduziu a um colapso do consumo de gás e petróleo no mundo, dando
lugar de destaque às energias renováveis, naquele que é considerado por António Costa Silva
um passo fundamental para a descentralização do modelo de consumo energético e até
geopolítico porque “quanto mais produzirmos localmente e descentralizarmos os centros de
produção, mais resilientes seremos”.
No atual modelo de consumo, a sociedade transforma recursos em lixo, ainda que no pico da
crise pandémica a quantidade de CO2 libertada para a atmosfera tenha diminuído
consideravelmente. Um cenário que o CEO da Partex Oil and Gas Portugal receia que venha
a inverter-se assim que for descoberta e aplicada massivamente a vacina contra a COVID-19.
Nesse cenário, António Costa Silva defende a aposta nas energias renováveis de matriz
internacional para o nosso país, mas também o desenvolvimento de um modelo que assente
no tratamento de resíduos agrícolas e na biomassa no interior do país, para produção de calor
combinada com eletricidade. “Se caminharmos no sentido de uma economia circular teremos
uma transformação de sucesso”, considera. O mar é uma fábrica imensa de energia, a par da
energia solar; ambas serão o futuro. “Acredito que a energia solar é um dos caminhos deste
século”, diz o professor, referindo que recebemos do sol 8 mil vezes mais energia do que
consumimos.
O consumo inteligente de energia passa pela aplicação de sensores e processamento de
informação, para uma solução de futuro. Esta mudança é comparável à evolução dos
computadores, em que a Internet da Energia se apresenta como uma solução para a
progressiva eletrificação de todo o sistema, apesar do problema do armazenamento se
manter. Esta é a única razão para o consumo de gás e combustíveis fósseis ainda se manter
em números tão elevados.
A solução tecnológica do armazenamento em grande escala pode acelerar a eletrificação e
criar sistemas mais eficientes e, neste campo, a rede 5G pode representar para a
conectividade aquilo que a cloud representou para o paradigma da computação, uma vez que,
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hoje em dia, já há cinco mil milhões de máquinas a comunicarem umas com as outras. Em
2040 serão 50 mil milhões de pessoas e sistemas a comunicarem em simultâneo o que quer
dizer que, o consumo energético vai aumentar – é um paradoxo no qual aumentamos a
eficiência, mas continuamos a consumir mais.
“Se resolvermos o problema de armazenamento, resolvemos os problemas das energias
intermitentes”, resume António Costa Silva, ao considerar que as energias têm mesmo de ser
cada vez mais “limpas” e que esse caminho a percorrer será “fascinante”.

António Sarmento, Fundador e Presidente da Direção do WavEC Offshore Renewables, é da
opinião que o impacto da crise atual no sistema energético pode, ou não, ser significativa. Por
um lado, a atual situação aumentou a nossa fragilidade enquanto sociedade, num contexto
que não é apenas o da saúde, o que acentuará o interesse global em ter um mundo mais limpo
e fontes energéticas mais distribuídas. “É ainda mais óbvio que temos que mudar o nosso
paradigma energético”, determina.
Outro grande impacto no planeta desta crise pandémica é o teletrabalho, a perceção de que
as pessoas podem trabalhar a partir de qualquer lugar e de forma eficiente, o que tem
impactos energéticos muito grandes, nomeadamente na redução do transporte rodoviário.
Também no transporte aéreo por motivos profissionais, há, para António Sarmento, a
perceção que muitas das viagens que eram feitas para realizar reuniões presenciais podem
ser substituídas por teleconferências com grande poupança de tempo e dinheiro e com muito
mais conforto.
“As grandes empresas, se calhar, vão optar por reduzir essas viagens para se mostrarem mais
preocupadas com o ambiente e para beneficiarem de uma grande poupança de tempo”,
considera o professor.
Por outro lado, admite que o impacto da crise pandémica no setor energético não será muito
significativo, na medida em que “o sistema energético tem uma inércia muito grande. O custo
de energia e a configuração do sistema energético hoje depende de decisões tomadas há dez
anos, não das que tomámos ontem”.
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Na sociedade portuguesa está a instalar-se o debate sobre o custo das renováveis. O novo
paradigma energético, com grande introdução de energias renováveis, obriga a uma
reconfiguração de todo o sistema energético, havendo custos de transição que não devem
ser confundidos com o custo das energias renováveis, como é o caso, por exemplo, de novas
infraestruturas que é necessário construir. De qualquer modo o preço das energias
renováveis está a ter reduções brutais, mesmo disruptivas, em relação ao passado e as
mudanças vão passar a ser justificadas porque, efetivamente, estas soluções são mesmo mais
baratas e descentralizadas, logo sujeitas a menos riscos sistémicos. Estes valores baixos vão
permitir, a longo prazo, o cenário de produção de energia mais barata e limpa, embora
intermitente. Como isso vai condicionar o nosso estilo de vida? Vai conduzir a uma
necessidade de armazenamento – ponto convergente das opiniões manifestadas neste
MeetOn da APDSI, um maior balanço entre consumo e disponibilidade de energia, o que
requer um reforço de digitalização do sistema elétrico, um reforço das interligações elétricas,
a produção de subprodutos, como por exemplo o hidrogénio e em geral os combustíveis
sintéticos ou água dessalinizada e uma maior penetração da energia elétrica na matriz
energética.
Na energia solar estamos a assistir a uma revolução nos preços praticados. As soluções de
futuro vão, de facto, ser mais baratas e estes valores começam a tornar mais realista o cenário
de custo zero de energia. Os combustíveis sintéticos, como o hidrogénio, também vão crescer
para setores onde a eletricidade não consegue penetrar.
As redes de muito altas tensões podem ter milhares de quilómetros de extensão com perdas
muito reduzidas, permitindo reduzir substancialmente a necessidade de armazenagem por
contribuírem para reduzir os picos de consumo nas ligações Este-Oeste ou a variabilidade
sazonal nas ligações Norte-Sul.
A energia eólica offshore tem igualmente tido uma expansão brutal no norte da europa, com
reduções de custo igualmente espetaculares, com preços ao nível do das fontes clássicas.
As energias renováveis oceânicas (ondas e correntes) estão num estádio de desenvolvimento
claramente atrasado face à energia eólica offshore, todavia, espera-se que em 2030 e 2050 se
chegue, igualmente, a uma situação semelhante.
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As energias renováveis vieram para ficar e o futuro é elétrico e verde. Esta certeza foi,
igualmente, deixada por José Gonçalves, Presidente da Accenture Portugal, para quem o
futuro é elétrico e verde. “Os clientes vão consumir, produzir e disponibilizar energia à rede.
Vão ser prosumers. Os painéis solares de pequena escala vão crescer nos próximos anos”,
antecipa o Eng.º.
A produção está a mudar para as energias renováveis e as bombas de calor também se vão
desenvolver dando outro espaço à economia eletrificada. Por definição, vivemos num
paradigma de produtor – recetor de energia, mas que está a mudar completamente: a
produção vai mudar para as energias renováveis e os clientes vão passar a ser alguém que
recebe e injeta energia na rede. Neste novo modelo de produção e consumo, passamos a ter
uma plataforma inteligente que vai ter que ser capaz de fazer a gestão entre oferta e procura
em tempo real. Há já novos players a quererem entrar neste setor, como a indústria
automóvel que vê aqui uma nova oportunidade, entre retalhistas e start-ups. Se os veículos
vão ser elétricos, faz todo o sentido que estejam nesta cadeia de valor.
Com esta complexidade de negócio a aproximar-se, há cinco game changers que se prevê que
vão acontecer no setor:
1. Um maior ativismo por parte do consumidor que está mais informado, sempre
conectado;
2. O desafio da eficiência energética que em Portugal ainda é cara, mas um mercado de
crescimento exponencial;
3. A eletrificação do transporte; neste momento só faltam desenvolverem-se mais os
veículos autónomos;
4. Os recursos energéticos vão estar distribuídos por todo o lado, com muitos devices a
permitirem e a aproveitarem toda esta capacidade de recolher dados, equilibrando a
oferta e a procura;
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5. O crescimento das energias renováveis. Com a conectividade em tempo real, o 5G,
recolher dados e ajudar empresas a serem mais eficientes e inovadoras vai ser uma
preocupação constante.
As novas tecnologias são necessárias para estes desafios se gerirem eficazmente e chegarmos
a um nível superior de evolução neste assunto. Apesar da clara convergência para a
eletrificação, haverá espaço para outras energias verdes, como o hidrogénio que vai gerar
uma nova cadeia de valor (eventualmente substituindo o gás) e terá um papel a médio e longo
prazo, embora ainda tenha que amadurecer e fazer o seu caminho.
O digital vai oferecer um conjunto de tecnologias novas e disruptivas, mas a tecnologia só
ganha valor se for usada como forma de trabalhar mais inovadora, criando a oportunidade de
transição energética.

Numa sessão novamente marcada por muitas perguntas por parte da audiência que
acompanhou este encontro da Associação online, uma das preocupações manifestadas teve
a ver com um eventual cenário de fragilidade da paz quando o consumo de energias fósseis
começar a cair, muito devido ao facto de serem provenientes de países já em conflito.
António Costa Silva considera que esse conjunto de países já sabe que a mudança de
paradigma está a caminho. A Arábia Saudita já aposta nas energias renováveis ao nível de
testagem de projetos em cidades inteligentes. “Convulsões sociais vão acontecer no norte de
África e no Médio Oriente à medida que o atual ciclo económico termina. Com o declínio dos
preços, a transformação está a caminho e vai haver tensão máxima no mundo porque nem
todos os países vão fazer essa transição. A Rússia é um dos países que está a emergir e
manipula outros países com indústrias muito poderosas. Todas estas potências vão dominar
enquanto não conseguirmos armazenar energia”, responde o professor.
José Gonçalves reconhece que as energias renováveis são muito competitivas, mas é preciso
um investimento forte nas redes. Só depois disso seremos capazes de potenciar as
tecnologias digitais para sermos mais inteligentes, eficientes e competitivos.
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E porque será que em Portugal ainda não há uma aposta na descentralização da produção?
António Sarmento encontra várias razões: “a grande massa da população pode não estar
recetiva a isso por motivos económicos de curto prazo e ainda há problemas ligados à
capacidade de a rede receber essa energia. Neste passo evolutivo a digitalização é
fundamental”.

António Sarmento explicou, também na fase de perguntas e respostas, que o hidrogénio é
uma opção com grande de potencial, quer porque pode ser injetado diretamente na rede de
gás natural, que passa a transportar um gás natural enriquecido em hidrogénio, quer pela sua
utilização direta em diversas aplicações, ou indireta através da produção de combustíveis
sintéticos. É assim uma forma de armazenamento de energia e também uma forma de
descarbonização da economia, sobretudo em setores industriais altamente consumidores de
energia (indústria cimenteira, metalúrgica e cerâmica, transporte marítimo, rodoviário pesado
e potencialmente a aviação) onde a eletricidade tem dificuldade em penetrar. Um país com
um enorme potencial de energia renovável, nomeadamente de solar fotovoltaico, tem no
hidrogénio um interessante veículo de exportação de energia, seguindo, aliás, uma
importante diretiva europeia.
Combinando a energia solar com a eólica e a hídrica (e futuramente ondas) temos uma
produção mais estáveis. Por outro lado, a digitalização da rede e dos equipamentos elétricos
irá permitir, no futuro, que os consumidores adaptem o consumo de eletricidade ao preço
flutuante da eletricidade ao longo do dia, contribuindo, também desta forma, para aproximar
o consumo energético da oferta de energia.
Finalmente, outra questão que mereceu debate prendeu-se com a possível “digitalização da
desorganização” do setor energético. António Sarmento responde que “a digitalização nas
organizações é uma oportunidade para se rever processos de serviços nas empresas e na
Administração Pública”.
Para José Gonçalves a digitalização do setor energético faz sentido para se conseguir chegar a
mercados que não se conseguia antes, permitindo uma experiência diferenciada com oferta
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de produtos e serviços digitais, profissionais com novas skills e com uma alteração de todos
os processos administrativos. “É preciso passar da convicção à execução”, refere.
António Costa Silva diz acreditar no poder das novas tecnologias para transformarem
informação em conhecimento, apesar de ver uma Administração Pública defensiva e pouco
criativa. “A mente humana vai salvar-nos. O futuro será sempre uma surpresa; cabe a cada
um de nós trabalhar para ser uma boa surpresa”, despede-se.
Ainda a propósito das fontes de energia renováveis, o Presidente da WavEC explica que com
a instalação de painéis fotovoltaicos numa área de 135 km2 (sensivelmente a área da cidade
de Lisboa) e o nível de armazenamento adequado, seria possível abastecer toda a energia
elétrica de que o país necessita através do sol. Referiu que isto não é, de todo uma, proposta,
mas é um dado que mostra que não é pelo espaço ocupado que não é possível ter o país
abastecido por energia solar compensado com outras fontes renováveis. Os últimos leilões
em Portugal, mostram também que não é pelo custo da energia.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

221 inscrições;

•

104 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
66

Total
23
4
ACADEMIA

11
ADMINISTRAÇÃO DESCONHECIDO SETOR PRIVADO
PÚBLICA

Este evento teve uma adesão de 47,05% das 221 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 10 entidades (10,57% do total de participantes).
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Alguns comentários escritos pelos participantes ao longo do evento:
“Excelente iniciativa com excelentes palestrantes. Muito obrigado pela clareza da
palestra num tema ainda escuro para muitos.”
“Obrigado pela partilha efetuada por este extraordinário painel.”
“2ª edição, excelente ideia... extraordinária iniciativa, excelentes palestrantes”
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8. MeetOn “Soberania Digital: o futuro da Inovação, da
produção, da regulação e da inclusão na Europa”
01 de outubro de 2020

O oitavo MeetOn da APDSI foi dedicado à “Soberania Digital: O futuro da Inovação, da
produção, da regulação e da inclusão na Europa”, no passado dia 1 de outubro de 2020, via
Zoom.
Neste evento participaram Matthias Bauer, economista sénior 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 e 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).
A moderação esteve a cargo de Luís Vidigal, do Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da
Informação” da APDSI.
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--A reconhecida supremacia tecnológica dos Estados Unidos e da China deve funcionar como
um incentivo para a Europa começar a tirar vantagem das suas capacidades tecnológicas.
A APDSI pretendeu, através deste MeeOn, 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.
Neste MeetOn, a Associação contou com a partilha do testemunho de Matthias Bauer,
economista sénior da ECIPE da União Europeia, consciente de que o tema da soberania digital
não está ainda muito na agenda de discussão pública, embora esteja a ser cada vez mais
incluído nos assuntos prioritários da Comissão Europeia para defesa dos valores do “velho
continente” ao abrigo de uma visão mais moderna e abrangente.
Os valores-chave da União Europeia devem estar presentes e ser reclamados nalgumas áreas
críticas da tecnologia, de modo a que as novas tecnologias se tornem a nova norma, e
Matthias Bauer reforça que ainda não é tarde para que tal se verifique.
França é um dos países que diz que a tecnologia deve ser potenciada na União Europeia
mediante uma maior união dos Estados-Membros. Há narrativas políticas por detrás da
emergência das novas tecnologias tão desejadas na UE.
Todavia, a Europa é diferente de outros pontos do mundo em matéria de regulamentação
económica, e, segundo o economista, precisa urgentemente de ter os instrumentos para
controlar os resultados de uma economia digital.
“A minha perceção é que os instrumentos legais existentes querem transformar a economia
europeia numa economia mais “chinesa”, no sentido de a tornar mais restritiva e
discriminatória”, afirma Bauer, ao mesmo tempo que manifesta “o receio de que este debate
disfarce a opinião pública de um assunto que muito interessa à população”.
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Para o economista, o regulador europeu deve ter em consideração a História da Europa e em
que condições as indústrias americana e chinesa se tornaram tão bem-sucedidas.
Como pode uma economia como a portuguesa ter impacto na União Europeia? Matthias
Bauer acredita que o caminho nacional pode passar pelo European Cloud Federation Project,
um documento no qual se encontram políticas que pretendem criar exigências para as
tecnologias europeias e na European Cloud Initiative que pretende fortalecer a posição da
Europa na inovação baseada em dados, melhorar a competitividade e a coesão e ajudar a criar
um Mercado Único Digital na Europa.
A ideia de implementar na União Europeia uma política para os serviços cloud é controversa
porque afeta empresas estrangeiras que guardam dados europeus, mas também empresas
europeias que operam fora da jurisdição europeia. Mas as leis de privacidade,
competitividade e tecnologias que ajudem a preservar direitos humanos fundamentais têm
de ser discutidas, defende o economista, sem esquecer as economias mais pequenas onde
toda esta evolução pode ter um efeito desproporcional.
Matthias Bauer conclui que a soberania digital deve ser considerada prioritária na União
Europeia, atendendo a que alguns países, como a Alemanha, por exemplo, estão a destacarse nas tecnologias para a comunicação e medicina, mas “se a União Europeia continuar a
perseguir uma agenda de proteção por design vai perder mercado”.

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, entende que a soberania digital é um grande desafio
europeu, mas ainda incerto quanto aos resultados.
Sabemos que isso não significa uma total autonomia e independência de decisão na área
tecnológica. A verdade é que a soberania politica de um Estado também não assenta já na
total autonomia de decisão, interna e externa, como outrora foi descrito por Jean Bodin o
velho conceito de soberania. Partilhamos cada vez mais nossa soberania desde logo com a
União Europeia.
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Falta, portanto, definir o que é mesmo indispensável para haja soberania digital. Em matéria
de tecnologia, a União Europeia não tem que ter total domínio da tecnologia e infraestruturas,
mas tem que ter algum poder. “Temos a tecnologia e a disponibilização de conteúdos
concentradas em muito poucas empresas no mundo que têm uma grande fatia e poder de
mercado. A concentração excessiva desse poder pode afetar a democracia, bem como as
soberanias política e digital”.
Pegando nas palavras de Matthias Bauer, a União Europeia tem que ter controlo do seus dados
e capacidade de os tratar, encriptar, processar e transferir, através de sistemas seguros e
resilientes. Maria Manuel acrescenta que para tal acontecer é indispensável um grande
investimento em competências, em ciência e inovação “temos de ser mais inovadores, e,
portanto, investir na investigação no digital”.
Finalmente, a soberania passa por ter um modelo regulado que assegure a confiança dos
cidadãos na transformação digital. Quanto mais partilharmos esse modelo com outras partes
do mundo mais ele sairá reforçado.

DEMOCRACIA E IGUALDADE
Uma vez que os dados pessoais são uma área mais sensível, os dados das coisas são uma área
onde pode ser grande o investimento dentro da União Europeia. Será um importante recurso
para a ciência e a inovação.
É indispensável para Portugal que esse ao investimento europeu não fique demasiado
concentrado apenas nos países do centro da Europa, que onde estão até agora quase todas
as comunidades de inovação (KICs - Knowledge Innovation Communities), criadas pelo
European Institute of Innovation and Technology.
Maria Manuel Leitão Marques afirma “não ter medo que a regulação trave a inovação. Temos
que avançar com precaução e experimentação para garantir a confiança dos cidadãos em
todo este processo. De outro modo corremos o risco de deixarmos muitos para trás, de criar
inimigos da inovação. O modelo a adotar tem que ser inclusivo”. Não temo um modelo e
digital mais regulado e não penso que ele venha a ser um entrave à inovação. Veja-se, por
exemplo, como se temia que o RGPD fosse uma estratégia defensiva e até um entrave à
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modernização administrativa, mas na verdade tal não aconteceu. Adaptámo-nos e criámos
regras durante o período de transição e hoje o Regulamento Geral da Proteção de Dados é um
sucesso europeu e partilhados com vários países do mundo.
“A questão do consentimento do uso dos nossos dados sem qualquer retorno, por exemplo,
é um ponto que temos de rever. Muitas vezes não consentir implica não ter acesso ao serviço.
Além de que estamos a consentir o uso dos dados não apenas para prestação de um serviço
específico que solicitámos, mas para muito mais do que isso. “É preciso trabalhar num
verdadeiro consentimento o que obviamente também passa pela educação digital”, adverte
a deputada do Parlamento Europeu.

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) prefere definir soberania digital com a necessidade de proteger os
cidadãos europeus de abuso da tecnologia, prestar muita atenção ao facto de a tecnologia
digital não ser usada contra a democracia e que não aumente a desigualdade. O objetivo dessa
almejada soberania digital é aumentar a eficiência e bem-estar global das empresas, cidadãos
e processos políticos, sociais e produtivos na Europa e para que isto seja possível a Europa
tem que ter capacidade de controlar a sua cibersegurança e defesa de infraestruturas críticas,
aumentar o conhecimento dos cidadãos, e no âmbito científico e tecnológico aumentar a
competência em 5G e inteligência artificial em data science e computing.
É inegável que perante uma crise tão concreta como foi a da Covid-19 a Europa teve um bom
desempenho e resposta adequada no recurso ao digital para fazer face à crise e continuou a
funcionar, o que demonstra que as infraestruturas da Europa são de qualidade e robustas o
suficiente para aguentar um aumento de carga na ordem dos 40%. Contudo, José Legatheaux
Martins diz que “se olharmos para as aplicações o diagnóstico já é diferente. Nesta nova fase
em que nos encontramos necessitamos de suporte de tecnologias digitais para apoio a
videoconferências e não há nenhuma europeia. Houve falta de computadores e nenhum
fornecedor europeu avançou. Para a cloud são fornecedores americanos: Microsoft, Amazon
e Google. Se medirmos a soberania digital da Europa na sua capacidade de ter sistemas,
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acho que estamos próximos do zero porque é um continente que importa quase tudo
mesmo que exporte alguns serviços”.

RGPD E A SOBERANIA EUROPEIA
Sobre o RGPD Legatheaux Martins considera positiva a legislação que determina a
responsabilização das empresas pelos dados dos quais são guardiãs (dos clientes) e se os
perderem são penalizadas. Esta medida também é uma ferramenta de combate à
desigualdade, na medida em que as empresas só podem ter dados dos utilizadores se esses
derem o seu consentimento. Por outro lado, para os utilizadores o consentimento é um
problema, pois sem ele a maioria dos serviços são-lhe negados.
A soberania europeia no digital é, para o professor, algo difícil de alcançar porque “estamos a
enfrentar monopólios que se colocaram numa posição que a União Europeia não tem
capacidade para quebrar. Se o fizesse isso significaria uma subida de preços relativamente
aquilo que, aparentemente, é gratuito”.
Uma vez que a Europa não se posiciona enquanto superpotência no digital, uma das hipóteses
apontadas passa por estabelecer normas e quem entrar no mercado europeu tem que as
cumprir. Numa altura em que tanto se questiona o papel que a União Europeia poderá ter na
investigação sobre a Inteligência Digital, o professor optaria por apostar em áreas nas quais a
Europa já tem uma boa posição, como a tecnologia aplicada aos automóveis, transportes e na
química.
A moderação da sessão de 1 de outubro de 2020 esteve a cargo de Luís Vidigal, do Grupo de
Missão “Futuros da Sociedade da Informação” da APDSI.
Na curta fase de perguntas e respostas ficou a certeza de que Portugal se deveria integrar
numa estratégia europeia de dados, para fugir da posição defensiva e começar a procurar uma
posição marcante nalguns setores associados às novas tecnologias.
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O modelo europeu e o modelo de desenvolvimento científico não têm sido suficientes para
apoiar a inovação disruptiva na União Europeia. Como nota positiva ficou a conclusão de que
é preciso refletir na política a inovação disruptiva.
A proteção dos cidadãos deve ser, acima de tudo, a proteção da democracia e dos dados
pessoais, no entender de Maria Manuel Leitão Marques
Face aos monopólios instalados poderá ainda haver nichos a explorar pela Europa em matéria
de machine learning, como os dados não pessoais que poderiam ser um grande investimento
na União Europeia. Capacidade de passar da ciência à inovação e da inovação à vantagem
económica é o grande desafio que se coloca aos países da União Europeia.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

129 inscrições;

•

57 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
22
16
14

Total

6
ACADEMIA

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 44,2% das 129 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 15 entidades (28% do total de participantes).
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Alguns comentários escritos pelos participantes ao longo do evento:
“Boa Noite. Obrigado a Todos, Oradores, APDSI e ao Luis Vidigal.”
“Parabéns à APSDI e a todos os intervenientes :-)”
“Boa noite. Excelente sessão! parabéns à APDSI pela iniciativa.”
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9. MeetOn “O Valor Económico da Transformação dos
Dados em Conhecimento”
15 de outubro de 2020

A APDSI realizou a 15 de outubro mais um MeetOn, desta vez dedicado à interrogação sobre
“O Valor Económico da Transformação dos Dados em Conhecimento”.
Cidadãos e instituições produzem diariamente um volume gigante de dados que implica tratar
de modo a obter valor a partir desse mesmo volume de informação. Esta pode ser uma maisvalia no posicionamento da Europa face a outros mercados mais competitivos em matéria de
novas tecnologias, mas para que tal aconteça é necessário saber que dados e em que formato
os queremos guardar e analisar, com que objetivos e qual o valor e o impacto económico dessa
informação em diferentes setores de atividade.
Neste

MeetOn,

a

APDSI

contou

com

a

partilha

de

testemunhos

de Arlindo

Oliveira, distinto Professor no Instituto Superior Técnico, de Sara Carrasqueiro, Vogal
do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), e de José
Cruz, Oracle Enterprise Architect. A moderação esteve a cargo de Filipa Fixe, Vogal da Direção
da APDSI.
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--Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA, assinala que a sociedade tem vindo
a percorrer um caminho em direção ao digital que se acelerou e aprofundou perante a
pandemia de CoVid-19, o que torna estes debates ainda mais importantes.
A Administração Pública, coletivamente, detém um vasto manancial de dados dos cidadãos e
das empresas que podem representar um valor se estiverem disponíveis para ser acedidos e
processados.
Um exemplo do valor económico dos dados é a sua reutilização integrada nos próprios
processos

de

disponibilização

de

serviços

públicos

através

da

plataforma

de

interoperabilidade (iap.gov.pt), que existe desde 2007, e que desde o seu início já suportou
mais de 1.800 milhões de serviços. Esta reutilização de dados (por entidades dos setores
público e privado), gera benefícios reais, por exemplo poupança de horas de cidadãos e
empresas estimada em mais de 400 milhões de horas, trazendo poupanças reais estimadas
em mais de 6 mil milhões de euros.
Outro aspeto muito relevante para a geração de conhecimento é a partilha e reutilização de
dados abertos, sublinha Sara Carrasqueiro, sendo que estes são dados que estão acessíveis
em formatos abertos e que podem ser reutilizados por qualquer entidade e para qualquer
finalidade, trazendo benefícios de diferentes tipos, nomeadamente eficiência de processos,
conhecimento de contexto para antecipar ou adequar respostas, geração de novo
conhecimento científico ou desenvolvimento de novos serviços e produtos inovadores.
Ao nível europeu existe também o objetivo de incentivar a partilha de dados abertos e sua
reutilização, para que esta futura economia circular de dados venha a potenciar novos
mercados e empregos dentro da Europa, contribuindo para o aumento da sua
competitividade.
Em Portugal o portal nacional de dados abertos é o dados.gov.pt – o repositório de de dados
abertos de todas as entidades da Administração Pública (AP) que conta com mais de 2.300
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conjuntos de dados, ou data sets, tendo registado mais de 100 mil visitas nos últimos dois
anos, e integra-se no portal de dados abertos europeu que reúne dados de mais de 36 países.
Contudo, ao nível da maturidade quanto a dados abertos, “Portugal não está muito bem
classificado no ranking europeu”, afirma a Vogal do Conselho Diretivo da AMA. Ambas
estratégias “Portugal Digital” e “Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da
Administração Pública” endereçam este tema da partilha e reutilização de dados abertos.
Referiu ainda a nova Diretiva europeia relativa a dados abertos, que identifica dados de
elevado valor (geográficos, de estatística e meteorológicos), que devem ser disponibilizados
de forma gratuita, automática e a tempo real com valor para todos.

José Cruz, Oracle Enterprise Architect, observa que a tecnologia tem evoluído bastante. Se
há algum tempo a big data (tirar partido do processamento em escala) estava na moda, hoje
em dia os dados são vistos como o novo petróleo e já estamos na fase de produtividade.
O desenvolvimento de plataformas em cloud torna a evolução tecnológica mais
democratizada e também gera, por seu lado, mais inovação. “As tecnologias associadas ao
aproveitamento de dados são muito importantes, porque permitem agir de uma forma cada
vez mais preditiva, baseada na inteligência artificial. Ajuda-nos a fazer mais e melhor”,
descreve José Cruz.
Democratizar o acesso à tecnologia, um dos objetivos do open data, significa mais gente a
ter acesso aos dados, pelo que é necessário garantir que os dispositivos inteligentes que
temos em casa são usados de forma ética e com segurança.
Um exemplo do quanto já se caminha nesse sentido é na condução autónoma, assente em IT
autónoma, que permite a pessoas e empresas trabalharem em cloud sem se preocuparem
com a camada tecnológica, o que vai fazer com que se aproveitem melhor os dados. No futuro,
cloud e ID vão ser o veículo para tudo nas nossas vidas: vamos ter dados a serem cada vez
mais processados em cloud e cada vez vamos ter mais machine learning de forma mais
automatizada, o que vai democratizar o acesso a estas tecnologias de ponta a mais pessoas.
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Futuramente, o 5G também vai ser a chave, a tecnologia que vai permitir ter cada vez mais
dados que vão ser necessários para extrair conhecimento IOT – uma tecnologia já
amadurecida, mas da qual vamos começar a ter sinais mais visíveis, assim que se tornarem
mais populares e acessíveis os wearables, mas nessa altura também vamos começar a ter que
prever e prevenir riscos.
Relativamente à autonomia, também é fácil prever que vamos ter sistemas cada vez mais
autónomos em todas áreas; condução e evolução de pacientes que tenham devices médicos,
são tendências que vão acelerar a adoção desta tecnologia. “O presente é data driven. O
futuro é algoritmo driven”, conclui José Cruz.

Arlindo Oliveira, Professor no Instituto Superior Técnico, também testemunhou uma
aceleração digital com a pandemia de CoVid-19, o que implicou que, além dos dados
estruturados, estejamos a assistir a um crescimento de dados não estruturados, colocando
à sociedade desafios de um grande grau de complexidade.
Citando uma capa da revista “The Economist” de 2017, já trazida a debate pelo representante
da Oracle, “data is the new oil. É verdade. É valiosa, mas tal como o óleo, se não for
processada, não vale nada”.
Os dados em bruto não têm valor; só quando são explorados. Todos nós temos e fornecemos
muitos dados, empresas e governos produzem muitos dados e dispõem de computadores
suficientemente rápidos para os processarem e obterem novos algoritmos. Esta economia
de dados é bastante grande: há 10 milhões de pessoas só a trabalhar na economia de dados
e a gerar um valor de 700 milhões que se prevê que venha a crescer nos próximos anos. A
partilha entre vários setores e agentes só acrescenta valor aos dados, e a sua importância vai
continuar, embora a grande revolução venha a ser o crescimento dos dados não estruturados
– que são muito ricos, mas não têm estrutura.
Um exemplo fácil de entender esses dados não estruturados, são as notas que os médicos
tomam para si e que não constam nas receitas eletrónicas. Estes dados não são estruturados
e a nossa capacidade de os utilizar é relativamente reduzida. Contudo, imagens e vídeos têm
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capacidades que também estão desaproveitadas; dentro dos dados não estruturados há
informação com capacidade de aproveitamento, nomeadamente através de redes neuronais,
uma tecnologia já antiga. “A riqueza dos dados de um hospital é enorme quando associados
aos dados não estruturados que os complementam. O registo de chamadas num call center,
por exemplo, também não é estruturado. Ele está lá apenas por questões de auditoria, mas
podem ser extremamente valiosos. Não é o número de bits que nos dá informação sobre os
dados”, sublinha o professor.

DESAFIOS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO,

EXEMPLOS

E

COMPETÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR DOS DADOS
Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA, acredita que o desafio para o
desenvolvimento da economia dos dados é antes de mais “uma questão cultural” É
necessário instigar na nossa sociedade a cultura da investigação e decisão baseada na
evidência dos dados.
Depois há a questão da disponibilidade dos dados. Os dados existem, mas ainda não estão
todos acessíveis para determinados casos de uso e outros não têm qualidade suficiente para
ter impacto. É por isso necessário desenvolver esforço de governança de dados.
Já nas competências, Sara Carrasqueiro vê um caminho muito grande a ser percorrido ao nível
global. A Europa tem uma necessidade de recursos humanos superior à oferta que está
disponível. Há uma percentagem grande de pessoas que, no futuro, vão exercer profissões
ainda inexistentes à data de hoje, mas para que tal aconteça é necessária uma educação para
os dados e competências para tratar os dados.
Para a aplicação da economia circular dos dados, a representante da AMA salienta um
aspeto muito importante: a salvaguarda das questões éticas. “Que dados posso ou não usar,
reutilizar e partilhar. É que os mesmos dados podem ser usados para um fim positivo ou muito
prejudicial para a humanidade. Temos que ter muitos cuidados para saber como estamos e
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para que estamos a usar estas novas tecnologias”. Neste processo é essencial gerar confiança
nomeadamente através de comunicação clara e transparente.
José Cruz encara com grande otimismo a economia circular gerada pelos dados, embora veja
que um dos grandes desafios deste objetivo seja as empresas perceberem que estão a
colecionar dados sobre as pessoas que não utilizam de forma correta. “A utilização dos dados
do ponto de vista empresarial deve ser regulada. Ninguém lê as letras pequeninas”, considera.
Em Portugal temos bons exemplos de partilha de dados para utilização em serviços de saúde,
educação e até de submissão de impostos, mas tem que haver ética e alguém que controle
essa utilização para não ser nefasta.
O Professor Arlindo Oliveira, por seu turno, destaca como maior obstáculo à massificação
desta economia circular de dados a falta de recursos humanos qualificados em número e
qualidade suficiente.
A grande limitação que se verifica em Portugal e na Europa é haver 20 mil posições para
preencher em data análise e esse é o grande desafio. Muitas empresas não aceitam contratos
porque não têm recursos humanos e porque os poucos que existem estão sempre sujeitos a
uma rotatividade muito grande, o que é natural porque procuram melhores condições, mas
também cria problemas no mercado.
A solução passa, no entender do professor, por reconverter e reeducar pessoas de outras
áreas que, com formação específica de cerca de um ano, poderiam requalificar-se. “Grande
parte da área das TIC é a economia de dados e a falta de pessoas qualificadas é crescente”,
diz-nos.
No Estado, com limitações a contratações é difícil manter competências em todas as áreas
onde são necessárias.

PERGUNTAS E RESPOSTAS COM OS ORADORES E O PÚBLICO ONLINE
Depois de tanto se falar em aproveitamento económico dos dados e de se saber que o Estado
dispõe de um grande volume de informação sobre cidadãos e empresas, surgiu a questão se,
é necessário estabelecer protocolos para aceder a esses dados. Sara Carrasqueiro explicou
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que existem vários sites governamentais com dados abertos que estão totalmente acessíveis
de forma gratuita; sem necessidade de qualquer protocolo. Apenas para acesso a dados que
não são abertos, nomeadamente dados pessoais, é necessária a celebração de protocolos e o
consentimento expresso do cidadão, exemplo disso serviços de interoperabilidade com
entidades bancárias para abertura de conta desmaterializada.
Já quando questionada acerca da tecnologia blockchain na Agência para a Modernização
Administrativa, a responsável diz que não vale a pena adotá-la só porque se fala muito dela.
A AMA está a testar a tecnologia blockchain em algumas plataformas para lhe perceber o
contexto, se traz valor à Agência e perceber quais os seus requisitos de ética e segurança.
Vale a pena lembrar que a tecnologia blockchain assegura transações autênticas e invioláveis
na ausência de uma entidade certificadora central. Muitas vezes, em Portugal, não temos
necessidade de recorrer a essa tecnologia, pois há uma entidade centralizada envolvida em
quem podemos confiar.
Os três oradores alinham pela mesma certeza de que as tecnologias têm que ser reguladas
com políticas públicas, para que a sua exploração económica não nos conduza a um big
brother. O RGPD foi um bom passo para garantir privacidade e de seguida é preciso
desenvolver tecnologias de forma aberta e participada.
A literacia tecnológica foi outra grande questão levantada no final do debate. Foi referido que
este é um dos aspetos contemplados no plano de ação para a transição digital, que contempla
iniciativas para a escola e, formação ao longo da vida, incluindo junto da população mais
envelhecida que merece iniciativas que a integre e desenvolva.
O professor Arlindo Oliveira vai mais longe e defende que a Comissão Europeia devia apoiar
financeiramente com mais vigor as políticas de requalificação de jovens e menos jovens e José
Cruz reafirma o quanto é importante a academia estar alinhada com as necessidades do
mercado de trabalho e para que tal aconteça é necessária uma mudança no mindset dos
decisores.
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Sem dúvida que o fator mais relevante para a transformação de dados em conhecimento é o
humano e a tão necessária transformação de skills e Sara Carrasqueiro diz que gostava de ver
mais jovens raparigas nos cursos de STEM.
Reverter a questão demográfica e os muitos jovens especializados que emigraram há alguns
anos, foi outra das soluções apontadas, neste caso pelo professor Arlindo Oliveira.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

251 inscrições;

•

121 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
43

26

ACADEMIA

28

Total

24

ADMINISTRACAO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 48,2% das 251 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 21 entidades (41,3% do total de participantes).
Alguns comentários escritos pelos participantes ao longo do evento:
“Excelente sessão, parabéns à APDSI, continuação de bom trabalho! “
“Foi excelente! Muito obrigada pela sessão!!!!”
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10. MeetOn “Ecossistema da Saúde e a Transição Digital”
05 de novembro de 2020

No MeetOn de 5 de novembro, a APDSI contou com a partilha de testemunhos de Luís Goes
Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde (SPMS), de Luís Pereira, Country Manager da Medtronic, de António Tavares,
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e de Luís Marques, Solutions Architect da
Amazon Web Services (AWS), patrocinadora global da APDSI. A moderação esteve a cargo
de Luís Nunes, Vogal da Direção da APDSI.

--A cooperação entre o ecossistema alargado da saúde e os atores da economia digital
permite 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 e monitorizar de forma ativa a sua saúde? Como centrar
a informação no cidadão? E o que é que isso significa nos diferentes atores? E qual o papel
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da transformação digital nesse objetivo, sobretudo considerando a aceleração recente
motivada pela pandemia?

Este foi o ponto de partida para o debate, que começou com a intervenção de Luís Goes
Pinheiro. Enquanto responsável pela SPMS, admite que esta organização tem um papel duplo
– promotor do “coração” dos sistemas digitais de saúde, o que têm, necessariamente, que
passar por uma quase obrigatória uniformização, e depois incentivando a inovação e
possibilitando o aparecimento de outras soluções, de outras fontes. Este “ecossistema” terá
de ser cada vez mais interligado, mas cumprindo regras de diálogo.
Um “coração” (arquitetura de informação comum e infraestrutura tecnológica) uniforme
nesta comunicação assenta em ações transversais. A pandemia veio mostrar a urgência de
ações rápidas e o ecossistema, que cresceu num contexto de soluções fragmentadas (soluções
diferentes para os mesmos problemas), não respondia a todas as necessidades que,
atualmente, tornam imperativa uma outra organização.
Os sistemas informáticos que servem os mesmos propósitos devem permitir a todos os
profissionais de saúde trabalharem na mesma plataforma e adotar qualquer resolução
tomada ao nível nacional, com uma aplicação comum e imediata no país inteiro, de modo a
poder ser um sistema dialogante.
Esta base comum de comunicação encaixa em peças diferentes, o que nem sempre se verifica
nos sistemas atuais, tornando difícil e casuística essa transferência de conhecimento de uma
infraestrutura local para um sistema central ou vice-versa, resultando em perdas de “peças”
no circuito. Para resolver problemas específicos, já fará sentido haver sistemas particulares.
Os hospitais são infraestruturas grandes e heterogéneas e devem ter uma “peça central de
LEGO” onde todas as que lhes são particulares encaixam. Essas peças até podem ser
diferentes, mas nalguns pontos do sistema têm de ser capazes de dialogar. Para que tal
aconteça, é necessário haver regulação. Se, por um lado, o sistema de saúde tem de ser
fornecedor de informação, por outro tem de ser capaz de definir regras para as peças
poderem comunicar com o sistema.
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Para Luís Goes Pinheiro, é necessário definir um caminho onde faz sentido a SPMS ter
protagonismo e deixar espaço para outras soluções que apareçam. Trata-se de um caminho
duplo: produtor e regulador. Os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já exigem uma
velocidade que não se compagina com todo o trabalho que ainda é necessário ser feito para
apresentar novas soluções.
A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) não influencia os dados que são
disponibilizados na saúde de forma negativa, na visão de Luís Goes Pinheiro, que aceita o facto
de haver um quadro legal protetor de liberdades que limitam o acesso à nossa intimidade. “Se
nos focarmos nos objetivos, dificilmente encontramos algum que seja limitado pelo quadro
regulatório que, aliás, é externo à CNPD”.
O registo de saúde eletrónico (RSE) é um caminho que tem de ser tratado em conjunto, uma
vez que os dados são propriedade do cidadão e não de nenhum sistema de saúde.

Luís Pereira, Country Manager da Medtronic, começa por dizer que os dados disponíveis no
setor da saúde devem pertencer ao cidadão e a mais ninguém; tem de ser ele a dar
autorização a esse acesso, seja nos serviços públicos, seja nos privados. O papel dos
dispositivos de saúde na prevenção e diagnóstico da doença – onde está a ser feito um maior
investimento nesta altura – é fundamental, uma vez que, com especial relevância neste
quadro pandémico, o tratamento eficaz de uma doença depende de um diagnóstico contínuo
o mais precocemente possível; é necessário atuar rapidamente e com as adequadas soluções
de terapêutica.
Com o envelhecimento da sociedade, uma das alternativas para lidar com o facto de não
existirem cuidadores para todos, é uma aposta em sistemas de “casa inteligente”, que têm
sensores que avisam os prestadores de saúde de uma emergência, da ação a tomar e de como
chegar rapidamente ao local.
A telemonitorização já permite o atendimento em hospital à distância e essa informação pode
ser partilhada com as devidas autorizações e ao abrigo do RGPD, o que permite, por exemplo,
tratar em Portugal um cidadão estrangeiro com pacemaker.
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As instituições em Portugal carecem do facto de os médicos serem apenas clínicos e nem
sempre terem formação em novas tecnologias, lamenta Luís Pereira. Há poucos licenciados
em medicina com aptidão nestas áreas, o que deveria ser combatido num futuro próximo.
Relativamente às empresas portuguesas que desenvolvem soluções IT para a saúde há a
necessidade de se tornarem mais globais e tentarem responder à procura internacional
apoiadas em clusters para poderem dar melhores e mais rápidas respostas ao que o mercado
que a saúde mundial vai solicitando.

António Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, afiança que a transição
digital tem sido uma preocupação para esta instituição que procura centrar a informação no
cidadão no ecossistema alargado da saúde.
A questão da Inteligência Artificial (IA), bem como o papel do cidadão, que quando se dirige
ao hospital e ao médico está mais debilitado, tem sido uma crescente preocupação para a
Santa Casa da Misericórdia do Porto. A IA está a cruzar-se com a inteligência emocional e tem
de dar um salto rumo a este cuidado excecional que é necessário existir.
A teleconsulta e telemedicina eram áreas que não conquistavam totalmente os médicos; a
crise que hoje vivemos acelerou a adoção e o acesso a essas novas tecnologias. O “mordomo
digital” existente na instituição procura abolir o papel de todo o circuito, para que se permita
o acesso à informação por parte de vários elementos envolvidos na admissão de um doente.
“Não faz sentido haver ainda hoje pessoas cuja função é apenas atravessar o hospital inteiro
várias vezes ao dia para transportarem relatórios de exames”, diz António Tavares.
“Não nos podemos esquecer dos doentes que estão em ambientes de combate às demências
ou saúde mental, que também precisam que as tecnologias cheguem a eles. Para isso é
necessário que seja fácil a esses profissionais de saúde terem acesso à informação. Não é
preciso ter um chip na cabeça, mas sim pensar com o chip na cabeça”, adverte.
Hoje em dia já se avalia a possibilidade de os doentes terem um aparelho consigo e o INEM
ou a PSP virem em socorro em caso de urgência. As novas gerações de idosos estarão,
também, mais disponíveis para trabalhar com as novas tecnologias.
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A esta disponibilidade alia-se o facto de a saúde domiciliária trazer muito mais conforto aos
doentes, enquanto as tecnologias permitem que o cuidador contacte mais facilmente com o
seu médico responsável. Muitas vezes essa comunicação é só a de dizer que tudo se mantêm
normal, o que dispensa uma grande quantidade de exames, deslocações e ocupação de camas
sociais em hospitais.
Todos os médicos da Santa Casa da Misericórdia do Porto já fazem tratamento da informação
com recurso a tablets, apesar da resistência que ainda existe e que está a ser combatida com
uma incubadora virtual de ideias que transforma a informação em conhecimento.
Para ser feita uma integração de todo o processo no modelo de gestão em que está assente o
sistema de saúde tem de haver uma espécie de simplex da saúde que possibilite todo este
diálogo.

Luís Marques, Solutions Architect da Amazon Web Services reforça que já existem
tecnologias que podem responder a praticamente todas as necessidades que hoje ainda se
sentem, pode é ser mais ou menos fácil de aplicar aos diferentes desafios.
A Amazon já tem esse “coração”, essa base comum para poder começar uma presença online,
nesse momento inicial destinada às vendas. Não havendo nenhum fornecedor de serviços que
fosse capaz de responder, a marca (AWS) começou a trabalhar nessa solução dentro “de casa”.
Com essa escala que criou, começou a exteriorizar e a vender esses serviços.
Segundo Luís Marques, para a AWS há uma prioridade zero que é a segurança – a que vem
antes de qualquer outra área. Os dados de terapêutica são do cidadão e é importante
trabalhar com uma plataforma de segurança nessa informação comum e sensível.
Conectar milhões de dispositivos com informação cruzada e daí extrair conhecimento, já é
possível, garante Luís Marques, na medida em que já não é tão caro nem tão difícil ter uma
plataforma que o possibilite.
A AWS tem património intelectual que está a ser utilizado pelo NHS – sistema de saúde inglês
e que não é impossível de replicar em Portugal, mas é necessária uma solução equivalente à
dos parceiros que alinharam nessa solução inglesa.
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Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

175 inscrições;

•

69 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
27
18
Total

14
10

ACADEMIA

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 39,4% das 175 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 15 entidades (21,7% do total de participantes):
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11. MeetOn “Competências e Qualificações TICE em
Portugal”
19 de novembro de 2020

A 19 de novembro a APDSI realizou mais um MeetOn, desta vez para apresentação do estudo
“Mapeamento das necessidades de competências na área das TICE visando o ajuste da
oferta formativa” desenvolvido pela APDSI.
Este MeetOn contou a com a partilha de testemunhos de Luís Vidigal, Coordenador do Estudo,
Vasco Lagarto, Diretor da Equipa Técnica do Pólo das Tecnologias de Informação,
Comunicação e Eletrónica – TICE.PT, Nuno Feixa Rodrigues, Coordenador da Iniciativa nacional
INCoDe.2030 e Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Tiago
Barroso, CEO da everis Portugal – a empresa patrocinadora da iniciativa.

Esta ação foi realizada no âmbito do projeto ÁGORA do TICE.PT cofinanciado pelo COMPETE2020,
Portugal 2020 e União Europeia.
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--A APDSI desenvolveu, no primeiro semestre deste ano, um estudo encomendado pelo TICE.PT
(Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica), a partir de uma perspetiva
profissional e do mercado, analisando o contributo da formação académica para a aquisição
das competências necessárias ao desempenho das várias atividades que compõem o ciclo de
vida dos projetos TICE, baseados em alguns dos frameworks de competências mais
consagrados internacionalmente.
No estudo “Mapeamento das necessidades de competências na área das TICE visando o
ajuste da oferta formativa” destacaram-se deficiências flagrantes no contributo da
formação académica para a aquisição de competências em metodologias e boas práticas
concebidas de forma cooptada pelo mercado e em uso nas empresas, assim como muitas
linguagens e ferramentas de conceção e desenvolvimento de soluções digitais mais centradas
nas tecnologias emergentes.
Foi precisamente assim que Luís Vidigal, Coordenador do Estudo, começou a sua
apresentação, assinalando que este se tratou de um estudo exploratório e de um desafio
para o futuro, onde se notaram deficiências na formação académica, velocidade
“vertiginosa” a que estamos a viver no que respeita à informação e ao conhecimento.
De recordar que a IBM previa a duplicação do conhecimento a cada 12 horas para 2020. Esta
vertigem não pára e é preciso “correr atrás do prejuízo”. Por um lado, existem as tendências
mundiais para as competências de futuro requeridas nas empresas portuguesas, e por outro
a formação académica que existe no sistema educativo nacional e que apresenta grandes
discrepâncias em relação ao que o mercado está a pedir.
Além do que se aprende na faculdade, pela via mais tradicional, é fundamental valorizar a
aprendizagem ao longo da vida – académica, mas também social, a descoberta, a
autoaprendizagem e a oportunidade para o fazer dentro das próprias empresas.
Luís Vidigal explicou qual foi o ponto de partida para este trabalho: “pegámos no eCompetence Framework – um documento de referência da União Europeia - e no SFIA - Skills
Framework for the Information Age, o Skills Future de Singapura e outros, inclusive inspirados
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no Japão. O estudo também assentou no relatório The Future of Jobs Report 2018 do World
Economic Forum, para abordar o impacto que estas questões da formação académica têm nas
empresas e também as tecnologias mais utilizadas”.
A eletrónica não foi tão focada como se desejava, sendo algo que pode ser melhorado em
futuros estudos.
Foi, ainda, feito um levantamento do Stack Overflow onde todos os meses 50 milhões de
profissionais o visitam para aprender e construir as suas carreiras – a aprendizagem ao longo
da vida está já a acontecer.
A metodologia usada na elaboração deste estudo passou pelo levantamento detalhado de
frameworks de competências na área das TICE, mas também das soft skills devidamente
adaptadas ao país e à nossa cultura, além de uma natural análise das tendências mundiais. De
2005 a 2020 houve uma evolução nas prioridades de competências. Luís Vidigal evidenciou
que todo o trabalho foi desenvolvido em plena pandemia, ou seja, não houve reuniões
presenciais; apenas recurso a plataformas digitais para recolha e tratamento dos dados.
E o que mais se procura em Portugal na área das competências? Para o descobrir foram feitos
questionários aos profissionais, muitos deles alumni das universidades, às organizações e aos
recrutadores.
Responderam aos inquéritos 365 profissionais TICE, 1422 empresas e/ou organizações, das
quais 279 empregam profissionais TICE. Luís Vidigal lamentou que nenhum dos recrutadores
convidados a participar tenha respondido ao inquérito, considerando que seria uma fonte
relevante para um melhor entendimento dos possíveis gaps entre o percurso académico e o
profissional. Além do inquérito foi criado um focus group com oito empresários do setor que
contribuíram para fazer uma análise da oferta formativa face às necessidades do mercado
e de quais as suas expectativas para o futuro no que respeita à transformação digital das
suas organizações.
O estudo concluiu que “as escolas não estão a preparar os alunos para as tecnologias mais
disruptivas”.
Por tudo isto, o estudo da APDSI considera que há muito trabalho a fazer no alinhamento
entre as necessidades de competências TICE nas organizações e a qualificação académica dos
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profissionais, tendo em consideração a aprendizagem ao longo da vida que começa na escola
numa função essencialmente didática e fundamental, passando pela descoberta profissional
e contínua nos recursos online, nas redes de entreajuda e na aprendizagem no próprio local
de trabalho.
Por último este estudo propõe que seja criada uma plataforma transversal de informação para
o planeamento e aquisição de competências TICE, capaz de integrar de forma dinâmica toda
a informação relevante atualmente dispersa em 4 áreas ministeriais: Educação, Ensino
Superior, Trabalho e Economia. Acredita-se que esta plataforma trará relevantes contributos
para a aproximação da oferta formativa às necessidades do mercado, traduzindo-se num
motor importante para a transformação digital do mercado de trabalho português.

PROPOSTAS PARA O FUTURO
Para o Coordenador do Estudo é importante aprofundar este trabalho, de modo a que a
aplicação a cada escola e respetivos alumni que não ultrapasse os 10 anos da data de
conclusão do curso, porque isto pode resultar numa avaliação injusta e desajustada. É preciso
fazer novas classificações de cursos, não apenas hierárquica, mas multidimensional.
A sugestão deixada é a da criação de uma plataforma partilhada de informação sobre cursos,
federada por vários ministérios - educação, ensino superior, emprego e economia – todos os
profissionais precisam de um sítio onde saibam quais as perspetivas do seu setor, como
adquirir competências e onde. A informação existe, mas está dispersa e não é atualizada. Os
profissionais precisam de saber o que têm ao seu dispor de forma a trabalhar nas suas
carreiras; empresas, recrutadores e entidades ligadas à formação também beneficiarão desta
mudança.
Neste Webinar/MeetOn, para além da apresentação do estudo, a APDSI convidou alguns dos
responsáveis e dirigentes de topo de algumas das instituições e empresas mais relevantes
nesta área, para debater a situação atual e os caminhos para o futuro na melhoria das
competências e qualificações TICE no nosso país.
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Vasco Lagarto, Diretor da Equipa Técnica do Pólo das Tecnologias de Informação,
Comunicação e Eletrónica – TICE.PT, congratulou a APDSI por ter aceitado o desafio de
elaborar este estudo e sublinha a importância de se investir mais nas soft skills em todo o
processo de formação. O desafio é tão grande que, atualmente, as pessoas têm de lutar pela
sua própria formação. Compatibilizar as necessidades de mercado com o que está a ser
produzido nas diferentes escolas, é um desafio que pode nunca vir a estar totalmente
cumprido, dada a velocidade com que tudo acontece e que é difícil ter paralelo no Ensino
Superior.

Assim, surge uma necessidade de duas aproximações à questão: uma que procure dar
resposta às necessidades de imediato e outra que funcione mais em termos de meta a médio
prazo, mas que tem de começar a ser trabalhada já. Um bom exemplo desta abordagem é
motivar as crianças para estas áreas e aproveitar a natural curiosidade infantil para a
descoberta. Aqui também é necessário não esquecer os professores primários que podem
incutir-lhes esse gosto.

Nuno Feixa Rodrigues, Coordenador da Iniciativa nacional INCoDe.2030 e Vogal do Conselho
Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, nota que as competências nas quais o
estudo se foca (soft skills e competências digitais) são a ponta do icebergue para o
desenvolvimento intelectual da pessoa e as mais observáveis pelas empresas o que, tantas
vezes, resulta num quadro incompleto.
O que está antes? A um profissional de CRM interessa que capacidades que lhe permitam
utilizar essa ferramenta para obter um conjunto muito mais complexo e relevante de
resultados do que apenas usar a ferramenta em si. “A avaliação de competências digitais não
deve ser medida a metro”, diz.
É a partir da capacidade intelectual que as competências são desenvolvidas. E, para tal, há
quatro capacidades importantes que não são muito abordadas pelo Ensino Superior: a
capacidade de análise, que o indivíduo tem que desenvolver de forma automática; é a
capacidade de retirar de algo o que é necessário e ter pensamento crítico sobre aquilo que ali
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está e colocar isso num modelo de conhecimento. Depois, a capacidade de aplicar esse
conhecimento. Outra capacidade importante é o pensamento critico e a capacidade de
combinar soluções conceptuais e conseguir implementar essas soluções com recurso a
ferramentas digitais.
Alguém que conseguir fazer tudo isto, vai ser um melhor programador e são estas
competências que vão fazer a diferença. “É neste trabalho prévio que depois se vão
desenvolver as competências técnicas que, com o passar do tempo, ficam desatualizadas”,
afirma Nuno Feixa Rodrigues.

Tiago Barroso, CEO da everis Portugal, consultora na área das Tecnologias de Informação,
admite que a evolução do talento dos seus profissionais é o seu core de negócio, daí que a
formação contínua seja alvo de atenção diária no seio da empresa.
O que se aprende na Universidade é, para Tiago Barroso, a capacidade de pensar, de análise
e de estruturar problemas. Há, todavia, um gap entre o conhecimento aprendido na
Universidade com o que é requerido no mercado de trabalho, mas a everis tem várias ações
nesse sentido como são disso exemplo as academias de aceleração desse conhecimento
específico, que são dadas a quem entra na empresa para acrescentar ao talento-base da
pessoa o conhecimento específico do que é o negócio. “As empresas também têm de assumir
que têm de lidar com esse gap e ultrapassá-lo. Quanto mais contribuirmos para o limitar,
maior será o nosso fator diferenciador no mercado”, destaca Tiago Barroso., reconhecendo
também que esta realidade tem de ser equilibrada com o suporte da empresa à iniciativa dos
próprios colaboradores, que devem autonomamente procurar juntar competências aos
conhecimentos que já têm de forma continuada, ao longo das suas carreiras.
Os alunos também não têm uma visão de continuidade da carreira neste contacto com as
TICE. Se o tiverem presente, certamente farão melhores escolhas no futuro. “A criação de um
mapa de qualificações a que os alunos tenham logo acesso na faculdade, parece-me
importante”, acrescenta.
Por último, Tiago Barroso sublinhou a importância das TICE se abrirem a novas formas de
conhecimento, juntando no seio das equipas profissionais outros tipos de formação de base,
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para que a complementaridade de saberes contribua para soluções mais adequadas, como
sejam, por exemplo, profissionais no domínio do design ou outros domínios criativos.

Na fase de perguntas e respostas, Luís Vidigal acrescentou a importância do ensino técnicoprofissional que também foi abordado no Estudo. A mensagem mais importante que faz
questão de deixar é que é particularmente crítico aprender a aprender.
A aquisição de competências “da ponta do icebergue” foi valorizada para fazer a ligação entre
o ensino técnico-profissional e o mercado de trabalho e levar, igualmente, a uma melhoria da
relação da empresa com o cliente, nota Vasco Lagarto.
Na Administração Pública (AP) o processo de recrutamento pode demorar até dois anos, o
que pode resultar numa contratação que já não se adequa às necessidades do momento.
Assim, são necessários refrescamentos todos os dias quer por iniciativa dos profissionais, quer
na medida do que a AP pode facultar, lembra Luís Vidigal. Na AP as funções de estratégia e
arquitetura devem ser o seu foco; nas funções de engenharia deve ser dada a opção de
contratar no mercado.
Nuno Feixa Rodrigues reconhece a complexidade desse processo formal de recrutamento,
mas há uma diversidade de instituições que está a fazer um caminho de esforço para essa
transição digital.
Conhecimento e competências podem ser conceitos que se confundem ou nos quais se
baralham prioridades. Daí que, na everis, Tiago Barroso afirme que é primeiro privilegiada a
competência (capacidade de enfrentar problemas e de encontrar soluções) que tem de ser
enquadrada com o conhecimento específico – algo que, por norma, se encontra em
profissionais mais experientes.
Para melhorar a capacidade de análise haverá necessidade de mudar a forma como os
professores ensinam?
Nuno Feixa Rodrigues finalizou esclarecendo o mito de que não é preciso memorizar “porque
está tudo na Internet”. Nada podia estar mais longe da verdade, temos de ter o domínio do
conhecimento na cabeça. Quem não sabe escrever, não sabe pensar. Se não se sabe
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estruturar conhecimento, não se vai conseguir encontrar uma solução. Naturalmente que há
também ainda muito a fazer relativamente a técnicas de motivação – uma questão que
sempre foi complicada, mas que agora tem vindo a ganhar alguma vida com recurso a técnicas
de gamification, por exemplo.
Feixa Rodrigues lembrou o exemplo recente da Deloitte que quer contratar doutorados,
independentemente da sua área de formação, porque sente necessidade de ter profissionais
produtivos a pensarem processos complexos. “Temos que incorporar mais conhecimento e
mais valor, num sistema de ensino que funcione mais como um todo”, finaliza.
A concluir fica a certeza de que a APDSI está disponível para aprofundar este assunto, com
o foco numa plataforma com informação sobre formação e o futuro em determinada carreira.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

150 inscrições;

•

73 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
24

18

18
Total

13

ACADEMIA

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 48,7% das 150 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por 12 entidades (17,8% do total de participantes).
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12. MeetOn “Ciência e Inovação”
03 de dezembro de 2020

No MeetOn de 03 de dezembro, a APDSI contou com a partilha de testemunhos de Manuel
Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de Elvira Fortunato, Professora
catedrática, 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, de
Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da INCM – Imprensa Nacional Casa
da Moeda, e de Nuno Santos, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. A
moderação esteve a cargo de Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI.

--Em dezembro a APDSI realizou a sua 12.ª sessão dos MeetOns e, a fechar o ano, o tema
abordado foi “Ciência e Inovação”.
O prestígio das universidades portuguesas quanto à investigação desenvolvida tem
conquistado um grande reconhecimento a nível nacional e internacional. Ainda assim, no
mundo empresarial parece permanecer a ideia de que o estudo e a investigação académica
não estão em sintonia com a realidade social e económica, em que a investigação produzida
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não se transfere para a inovação das organizações públicas e privadas, não resultando na
oferta de novos ou melhores produtos e serviços para a sociedade.

Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desmistifica esta noção
generalizada ao congratular-se pelo facto de, em junho, a comissão Europeia ter classificado
Portugal como um país “fortemente inovador” – classificação que está relacionada com a
capacidade da comunidade científica portuguesa se alinhar, principalmente, com as Pequenas
e Médias Empresas para criar produtos e sistemas inovadores.
Portugal desde 2020 que é um país “fortemente inovador” com capacidade de transferir
conhecimento, tendo abandonado a posição que anteriormente ocupava de “inovador
moderado”.
Exemplos deste crescimento estão presentes, por exemplo, na área da energia na qual
Portugal detém, há três anos, o recorde do número de dias consecutivamente alimentados
em fontes renováveis de energia: foram três em 2018, quatro em 2019 e três dias em 2020,
sobretudo em maio.
Essa capacidade deve-se ao desenvolvimento de dinâmicas inovadoras de integração de
energia eólica e hidroelétrica na rede elétrica. De ressalvar que esta capacidade nasceu numa
grande instituição científica em colaboração com PMEs. Nos últimos 20 anos o INESC-TEC fez
uma grande aposta na renovação de redes de energia, mas também na área do digital.
Outro exemplo dado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é o de Portugal,
ao lado de outros nove países europeus, ter acesso à plataforma Stay Away Covid que resulta
de um grande projeto europeu desenvolvido há mais de 20 anos com o INESC-TEC e PMEs,
integrando uma rede europeia que se desenvolve e trabalha competências básicas na área
dos dados e cibersegurança. “Temos PMEs altamente inovadoras que são resultantes de
sinergias com a academia, dando uma valorização económica ao conhecimento”, sublinha
Manuel Heitor.
Também na área dos materiais e da eletrónica flexível há bons exemplos, com a eletrónica do
papel a valorizar as propriedades da celulose e, ainda na área dos materiais em Portugal, é de
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destacar o trabalho do Instituto Internacional de Nanotecnologias de Braga que vai começar
com a produção de células de lítio que terão ampla aplicação nas baterias de lítio.
As indústrias têxtil e do calçado também têm beneficiado de evolução graças às novas
tecnologias nascidas na academia, todavia o Ministro lembra que “não há valorização e
transferência de conhecimento se não houver pessoas formadas e educadas neste contexto
de inovação e investigação”.
Vale a pena discutir esta temática, principalmente, em quatro desafios: as pessoas,
instituições qualificadas, incentivos e ecossistemas adequados.
Desde o ano passado que Portugal tem 50% dos jovens com 20 anos a frequentar o Ensino
Superior. Há cinco anos eram 40%; há 20 anos eram apenas três em cada dez, o que leva a
concluir que a formação contínua de pessoas é cada vez mais crítica. Uma das metas do atual
Governo é que Portugal chegue a 2030 com 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participar no
ensino superior e que 50% da população residente em Portugal com idades entre os 30 e os
34 anos tenha um grau de Ensino Superior. Hoje são cerca de 36% das pessoas nestas
condições.
As pessoas são a base de uma economia assente no conhecimento, mas precisam de
instituições, por isso, densificar instituições por todo o território nacional é fundamental e é
preciso continuar a diversificar instituições e laboratórios colaborativos, criando uma e rede
linear de transferência de conhecimento.
Também não se constrói uma sociedade do conhecimento sem incentivos. Hoje evoluímos
muito neste campo e investimos 1,6% do PIB, mas não é suficiente. Portugal acompanhou a
Comissão Europeia e desafiou-a a chegar até 2030 com um terço da riqueza gerada investido,
no setor público, em investigação e desenvolvimento, e dois terços no setor privado. “Em
Portugal isto quer dizer duplicar o investimento público na próxima década” traduz o Ministro.
Perceber o tempo e a complexidade do desenvolvimento com a dimensão que tal implica
internacionalmente, é outra noção que ainda não se verifica em grande escala.
Esta pandemia também é uma manifestação das alterações climáticas e do desequilíbrio entre
a atividade económica e a biodiversidade dos sistemas, mas, acredita Manuel Heitor, “é um
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esforço que é necessário desenvolver e nele vale a pena investir com confiança nas novas
gerações”.
A ideia de haver um sistema colaborativo mais forte e mais diversificado é particularmente
importante, mas para tal são necessários mais doutorados. Anualmente, surgem em Portugal
2600 novos doutorados, todavia, há 30 anos, formávamos cerca de 200 por ano. Ainda assim,
os animadores números portugueses são metade do que a Alemanha ou os países nórdicos
conseguem. “A ideia de estarmos sempre a formar é muito importante. Esta dinâmica exige
que os empregadores estimulem essa formação ao longo da vida” sustenta. Simplificar o
sistema com menos custos estruturais e com incentivos de mais fácil acesso a investigadores,
é a grande e nova oportunidade a ser lançada.
A maioria das empresas que inova em Portugal tem menos de dez empregados – são pequenas
ou microempresas o que torna mais desafiante a negociação com grandes empresas
internacionais.

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, considera que o
investimento em Ciência “é sempre pouco”.
Ainda assim, as instituições e as pessoas são os pilares em que assenta a investigação e
desenvolvimento tecnológico. “Entre a academia e as empresas ainda existe algum divórcio,
embora nos últimos anos esta tendência esteja a ser esbatida”, afirma.
Elvira Fortunato dá como exemplo da transformação diária do conhecimento num produto
real de inovação valorizado pela economia, a existência de um conjunto de laboratórios
colaborativos, como a que é feita pela Imprensa Nacional Casa da Moeda na transformação
do papel, em parceria com empresas e instituições como a Fraunhofer Portugal, a Navigator,
o Raiz e um laboratório de análises clínicas – para uma vertente na área da segurança e testes
rápidos de diagnóstico. “Assim é possível transportar o que é feito em laboratório para
empresas e gerar produtos reais”, confirma a Cientista.
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O laboratório colaborativo com a INCM nasceu da primeira edição de um prémio na área do
papel eletrónico e o CENIMAT, a partir daí, participou noutros projetos importantes sempre
com o objetivo de transportar o que está nas universidades para o mundo real e em benefício
da sociedade.
O próximo programa-quadro que poderá trazer benefícios neste sentido é o “Horizonte
Europa” e o nacional PT2030 que apontam para o “green deal” e a sustentabilidade. “Nos
materiais e processos temos de estar alinhados e tentar usar, sempre que possível, materiais
de origem vegetal, bacteriana e sustentável, e com processos de fabrico amigos do ambiente.
É extremamente importante haver sempre esta preocupação”, ressalva Elvira Fortunato.
A Investigadora lamenta, contudo, a burocracia associada a todo e qualquer processo de
acesso a fundos por parte dos investigadores: “o Governo cria ferramentas para os
investigadores investigarem, mas depois existe uma nuvem tóxica pelo meio que é a
administração pública que não nos deixa trabalhar. Executar projetos europeus auditados em
todas as fases não tem nada a ver com os projetos de financiamento nacional. A complexidade
é tão grande que perdemos tempo e dinheiro no final. Temos o Estado a desconfiar dele
próprio; não se entende, nem há quem explique tanta burocracia e plataformas online nada
user friendly”.
Toda esta burocracia tira, segundo Elvira Fortunato, competitividade à academia e às PMEs.

Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da INCM – Imprensa Nacional
Casa da Moeda, reconhece que o tempo da academia e o tempo das empresas são
diferentes.
Para Gonçalo Caseiro, Portugal inova muito, e sustenta essa opinião nos números de
doutorados, no investimento público e privado feito nesta área e no benchmark europeu, que
demonstra que estamos precisamente na média europeia. Se verificarmos as mudanças e a
evolução que ocorreu nesse índice, de 2012 a 2019 Portugal foi dos países que mais mudanças
concretizou com sucesso. Embora nem sempre ocupando um lugar de destaque nesta escala
europeia, as mudanças recentes levaram Portugal para o grupo dos mais inovadores, o que
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também se deve aos laboratórios colaborativos e parques tecnológicos que existem por todo
o país que tentam juntar a academia às empresas.
Os incentivos dados às empresas para apostarem em investigação e desenvolvimento são,
do ponto de vista do Presidente do Conselho de Administração da INCM, um dos fatores
que mais estarão a contribuir para este crescimento, embora reconheça que há ainda muito
caminho para trilhar.
Será que Portugal inova bem? A ligação entre a academia e as empresas tem sido conseguida
graças a um aumento nas fontes de financiamento, mas se considerarmos apenas o
investimento privado verificamos que as empresas ainda recorrem pouco à academia para
fazer face à investigação com vista ao desenvolvimento. Tal significa que, normalmente,
inovam dentro de portas. Talvez isso seja explicado pelo facto de os doutorados ainda estarem
predominantemente nas Universidades e não nas empresas (assim o demonstram as
estatísticas). Assim, a produção resultante da ligação da academia às empresas ainda nos
coloca muito abaixo da média europeia; esta ligação entre ambas ainda precisa de ser
trabalhada.
A INCM olha para este tema apostando, nas palavras de Gonçalo Caseiro, numa abordagem
diferente que conduz ao sucesso. “Dentro de casa empregamos doutorados em várias áreas
de conhecimento e aproximamo-nos da academia com um prémio de um milhão de euros,
mas também no apoio contínuo ao longo do tempo e essencial para que os projetos sejam
concretizados. Promovemos contínuas edições deste prémio que permitem colocar uma
qualquer inovação no mercado”, esclarece.
Fechando a sua intervenção, e já na fase de perguntas e respostas, Gonçalo Caseiro considera
que a ausência de condições legais ou regulamentares sobre a proteção da propriedade
intelectual, não é um fator predominante. Temos boas estruturas legais, beneficiamos de
estar na União Europeia por isso, mas tem de haver mais aproximação da academia às
empresas e ambas dependem dos incentivos a que esses “casamentos” existam. Também
pode haver incentivos a que as faculdades procurem parceiros que estimulem essa
aproximação, embora as instituições de ensino tenham por missões primárias ensinar e
investigar e só depois se devam preocupar com a competitividade do país.
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Nuno Santos, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão – ADC, diz que a
simplificação é um tema associado à cultura do país, de sistemas, de conceitos, linguagens
e de edifício legislativo.
O APOIAR - sistema de incentivos e apoios às pequenas e médias empresas - tem uma
tramitação feita em cima de um sistema de informação que suporta todos os apoios
comunitários e que não foi feito para dar respostas a apoios deste género. Apesar do Balcão
2020 não estar desenhado para este fim e das dificuldades associadas a esta readaptação, foi
possível consolidar o sistema de informação relativamente depressa, graças a várias
colaborações. Neste momento, com pouco mais de uma semana de apoio disponível, há mais
de 30 mil candidaturas bem-sucedidas, apesar das dificuldades do ponto de vista técnico que
também enfrentaram. Isto diz-nos que “aceitando que o sistema é complexo e vai ser
simplificado, não é ele que explica o que se pode melhorar no futuro”.
Para continuar uma tendência boa é preciso dar atenção às pessoas (demografia e
qualificações). Existem incentivos portugueses para se receber pessoas, mas há países que
constroem um conjunto de incentivos mais poderosos dos que os que temos em Portugal,
considera Nuno Santos.
Os gestores e quadros que tomam decisões deviam perceber a relevância das qualificações
num mundo cada vez mais competitivo. Sobre os incentivos, tem havido muito dinheiro
atribuído ao abrigo do quadro comunitário, mas é preciso trabalhar no seu efeito
multiplicador. Para isso os ecossistemas são muito importantes. Temos de estar disponíveis
para colaborar mais uns com os outros – coisas pequenas e com pouca mobilização são difíceis
de fazer vingar em ambientes competitivos, mas cada um tem de refletir sobre o quanto e
como colabora para trabalhar ao nível dessa escala de aprendizagem uns com os outros.
“Temos de nos manter colaborativos e construtivos”, resume o Presidente da ADC.
Em conclusão, poderá dizer-se que, afinal, estamos a assistir a um novo ciclo de
desenvolvimento do nosso país.
Os MeetOns da APDSI irão continuar em janeiro de 2021.
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Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

216 inscrições;

•

95 participações.

Contagem de participações
(por Categoria)
43
30
Total

11
ACADEMIA

11
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 44% das 216 inscrições. A Administração Pública (AP) esteve
representada por mais de 20 entidades (34,7% do total de participantes).
Alguns comentários escritos pelos participantes ao longo do evento:
“Estamos sempre com a APDSI. Muito Obrigado.”
“Parabéns pela iniciativa!”
“Parabéns pela organização destes eventos”
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Conferência Anual de Saúde
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Esta página foi deixada propositadamente em branco.
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Conferência “Tecnologias Emergentes: a Saúde do Futuro?”
10 de dezembro de 2020

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.
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.
Jorge Catarino, enfermeiro diretor do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL), refere
que, não havendo as restrições relacionadas com a pandemia de COVID-19 o CHPL seria o
local que acolheria a conferência, considerou que este evento da APDSI é uma mais-valia no
que toca ao desenvolvimento de tecnologias no cuidado aos doentes e na evolução da Saúde.
Jorge Catarino ressalvou que também os profissionais de Saúde daquela instituição fizeram,
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ao longo do ano, muitas sessões formativas através dos meios audiovisuais que permitiram
que “tudo continuasse a funcionar da melhor maneira possível”.
Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, na sua nota de boas vindas lembrou
que esta conferência se faz desde 2006 e que ultimamente, para além dos Associados e do
próprio mercado das TIC e da Saúde, tem vindo a ser muito procurada pelos estudantes da
área: “É um momento relevante, é a última conferência do ano da APDSI. É um marco que
está espelhado no tempo da APDSI e que tentamos cumprir”. A Professora acredita que as
start-ups em Portugal poderão beneficiar de alguns fundos europeus que lhes permitam
crescer nas suas funções e na sua criatividade. Maria Helena Monteiro finalizou agradecendo
a todos os convidados e parceiros a disponibilidade para colaborarem e estarem presentes
neste evento, agradeceu a coordenação do mesmo a Filipa Fixe, Vogal da Direção da APDSI, e
fez votos de uma excelente Conferência.

“A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA SAÚDE EM PORTUGAL”

Luís Goes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração da SPMS – Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde, em representação da Senhora Ministra da Saúde, Marta
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Temido, começou por assinalar que os SPMS estão envolvidos em seis processos de
Inteligência Artificial desenvolvidos em parceria com universidades.
Estes projetos em desenvolvimento estão relacionados com a indução de comportamentos
mais adequados na prescrição de antibióticos, apoio à decisão sobre doenças do foro
dermatológico ou cardiovascular, apoio a operadores do SNS 24, na ajuda aos mais idosos e
ainda, contribuir para a regulação do acesso a urgências hospitalares com recurso a algoritmos
de machine learning.
Para os SPMS o que é prioritário é garantir que a inovação é aplicada ao que realmente
interessa, elevando a eficiência das instituições e estando mais próxima dos profissionais de
Saúde e dos doentes. É difícil encontrar um discurso enquadrador no contexto recetivo a
novidades, quando, por um lado, o Estado não está fora das franjas da inovação, mas tantas
vezes está desadequado da realidade do profissional de saúde que trabalha com ferramentas
antiquadas no dia a dia. “É fundamental que a inovação seja aplicada de forma a que as
pessoas se reconheçam como parte do processo de evolução tecnológica e não algo externo”,
refere Luís Goes Pinheiro.

A inovação assenta, do ponto de vista do Presidente do Conselho de Administração dos
SPMS, em quatro pilares que a instituição pretende levar a cabo:
•

Promover uma grande reforma das infraestruturas tecnológicas ao serviço dos
sistemas da informação da área da Saúde. A SPMS tem a expectativa de que os fundos
que virão para Portugal no âmbito do Plano de Cooperação e Resiliência também
venham para reforço das infraestruturas tecnológicas ao serviço da Saúde, de modo a
envolver os profissionais para que sintam que são parte do sistema e possam
introduzir ferramentais mais atuais ao abrigo da tão desejada tecnologia de ponta.
Mas também haverá um cuidado para com os sistemas de apoio às infraestruturas
centrais ou locais. A gestão de hoje é tão atomizada que permite um largo espaço de
melhoria no que respeita à centralização dessas tecnologias de forma mais robusta e
segura. Fazer mais é ter menos o que, para a SPMS, é muito importante porque são
geridos mais de 80 serviços de informação. A gestão de recursos e pessoas é enorme
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e acarreta situações que nem sempre são positivas e têm consequências. Mudar
sistemas é difícil, por isso, as pessoas têm de sentir melhoria para aderirem à mudança.
Temos de ter maior capacidade de gerir negócios e ter equipas dimensionadas para
responder aos utentes.
Há uma vontade para seguir um caminho de uniformização quer tecnológica, quer
funcional dos sistemas de informação para garantirmos uma melhor capacidade de ter
equipas dimensionadas para responder às necessidades dos utentes.
•

Ferramentas dirigidas ao cidadão e mobilidade dos profissionais. É fundamental que
todos possam exercer a sua função da forma mais ágil e móvel possível e, para tal, é
necessário um investimento forte em ferramentas de telessaúde. Se os profissionais
não tiverem acesso às ferramentas, os cidadãos também não podem beneficiar delas.
O acesso à distância tem de ter qualidade seja pela via telefónica, digital ou com
mediadores na comunidade para facilitar a vida ao cidadão. É preciso reduzir o número
de portais, apps e as mais diversas linhas telefónicas existentes atualmente para o
cidadão sentir confiança na utilização dos serviços omni canal.

•

A telessaúde é o terceiro pilar. Se usássemos só a tecnologia que está disponível há
10 anos, já tínhamos soluções evidentes nas suas vantagens que fariam a diferença. A
pandemia é um dado novo nesta equação, apanhou-nos de forma violenta e negativa,
mas veio promover algumas mudanças e a telessaúde pode ser uma das áreas mais
impulsionáveis

dentro

das

tecnologias

neste

contexto

de

pandemia.

A

telemonitorização pode servir todos os aspetos na área da saúde e os SPMS têm o
intuito de priorizar esta área, tornando-a de utilização generalizada.
•

Os dados são o quarto pilar. Se tivermos mais e melhores dados podem ser mais
usados e de melhor forma. Há grandes vantagens nos dados abertos. Nos SPMS há
uma grande vontade de tirar aos profissionais de saúde tarefas que não lhes
acrescentem valor. Os dados também vão permitir que se continuem a trabalhar
ferramentas de IA que possam trazer um futuro mais risonho para os utentes de SNS
em Portugal.

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

144

Realizações da APDSI no ano de 2020

Quando questionado sobre a falta de contacto com o cidadão a que ferramentas cada vez
mais tecnológicas possam conduzir, Luís Goes Pinheiro responde que a missão é não deixar
ninguém para trás e justifica esta intenção com a prestação de cuidados, na qual as
tecnologias vieram humanizar a relação entre profissional e doente e promovem o
encurtamento da distância.
Neste processo verificou-se uma aceleração por conta da pandemia e devido a uma mudança
de mentalidades (que é o mais difícil de mudar) e assim tudo se torna mais fácil. A realidade
mudou e a mentalidade é, hoje, diferente.

Rui Ivo, Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, IP, foi o segundo orador da
conferência e não fugiu ao contexto em que estamos a viver para apelar a que se encontrem
soluções novas, admitindo que o cenário até é positivo para tal e deve ser utilizado da melhor
maneira para se ir ao encontro das respostas necessárias.
Portugal há alguns anos provocava espanto pelo que tinha e oferecia em matéria de Saúde,
tanto pela inovação em medicamentos como em dispositivos médicos. “As tecnologias podem
ser, cada vez mais, um imperativo essencial para se procurarem respostas novas”, acredita Rui
Ivo.
A aprovação das vacinas contra a COVID-19 são, no entender do Presidente do Conselho
Diretivo do INFARMED, a prova de que a tecnologia pode ajudar na melhor disponibilização
dos dados de que podemos dispor. A tecnologia pode ajudar na rapidez dos serviços de Saúde
através da eliminação de fases menos necessárias, mas também no que diz respeito à
medicina personalizada.
Já nas cadeias de distribuição (acesso a matérias primas e fabrico de medicamentos), existem
vulnerabilidades muito significativas, daí que esta área deva criar mais transparência neste
processo e ajuda no processo de adaptação para combater vulnerabilidades (como a
falsificação). A própria tecnologia cria outros problemas – é preciso prever as necessidades;
algo que já está a acontecer noutros países.
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A pandemia também tornou mais evidente a necessidade de se disponibilizar mais
informação. Devemos introduzir ferramentas que aproximem o SNS do cidadão numa ligação
e comunicação de transparência, algo em que a tecnologia pode ajudar com cuidado e rigor.
Um portal de reações diversas às vacinas contra a COVID-19 é um dos exemplos a que vamos
poder assistir em breve no acompanhamento de utilização de terapêuticas. Também um
portal de ensaios clínicos, que virá a ser integrado ao nível europeu, vem dar apoio ao
desenvolvimento de novas terapias e ainda pretende aproximar o cidadão do sistema. Este
portal vai refletir os resultados da colaboração entre vários parceiros e vem expor a
necessidade de os países encontrarem soluções em conjunto. “A tecnologia é instrumental
para tiramos o melhor partido desta colaboração”, refere Rui Ivo.
É evidente que no Plano Estratégico 2020/2022 há uma grande preocupação com a regulação
que poderá ser combatida usando novas ferramentas que a tornem mais eficiente, e que
ajudem a fazer uma gestão de risco e aproximação a utilizadores, acredita o orador: “…vamos
ter seis meses de responsabilidade na União Europeia e vamos ter vários desafios na área da
Saúde. Há um conjunto de propostas legislativas que têm a ver com a União Europeia da
Saúde. As tecnologias têm a ver com a nossa capacidade de reação a situações críticas e de
catástrofes e tudo isso vai trazer muita responsabilidade e desafios”.
Para um futuro mais tecnológico na Saúde, há três palavras chave a respeitar: disponibilidade,
acesso a medicamentos e descentralização alicerçada numa estratégia que a UE lançou em
conjunto e onde podemos ver como a parte da gestão dos dados vai trazer uma maior
consciência da responsabilidade acrescida junto dos concidadãos europeus.
Também respondendo à mesma questão da eventual falta de contacto com o cidadão a que
ferramentas, cada vez mais tecnológicas, possam conduzir, Rui Ivo alerta que têm de se criar
mecanismos de proximidade e facilitação que sejam inclusivos / integradores das pessoas com
mais limitações. Apoiar os que têm mais dificuldade em aceder as tecnologias tem de ser
sempre uma prioridade: “temos que criar melhores condições para a integração e participação
de todos”. A título de exemplo desta integração, o Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED deixou o exemplo do projeto INCLUIR, que pretende estreitar o relacionamento
com as associações de doentes em outras áreas onde o INFARMED intervém, como as roturas
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de medicamentos, notificação de reações adversas ou medicamentos falsificados e
contrafeitos.

PAINEL 1: “TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA SAÚDE: BENEFÍCIOS E IMPACTOS”

Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização
Administrativa (AMA), partilha a consciência de que o momento em que estamos hoje não
partiu do zero; deveu-se, sim, ao desenvolvimento de sistemas clínicos nas duas últimas
décadas. A Administração Pública tem aproveitado as tecnologias digitais e, na Saúde, tem
desenvolvido sistemas clínicos e hospitalares bastante modernos: assistimos à
desmaterialização completa do ciclo da prescrição de medicamentos e de exames médicos,
sendo de destacar, também, o registo de saúde eletrónico, que permite a integração da
informação para uma maior eficiência do sistema, segurança dos cidadãos e conhecimento
médico, e ainda no desenvolvimento de telessaúde e da telemedicina de onde se destaca a
importância do SNS 24, a adoção de modelos analíticos e a IA. Atualmente os cuidados de
saúde são fortemente baseados nos sistemas digitais e caminham para uma evolução dos
cuidados e do conhecimento médico.
Esta pandemia veio impulsionar a uma escala e velocidade enormes todo o movimento de
transição digital, o que prova que o caminho que estávamos a percorrer era importante,
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portanto, se hoje conseguimos fazer praticamente tudo online no Estado, na Economia e em
Sociedade, é graças ao caminho que foi feito. O caminho que a Saúde fez na exploração das
tecnologias digitais deve-se a muitos profissionais do passado e do presente.
Esta crise alertou-nos, todavia, para questões de reforço de Saúde para o futuro. Hoje
verificamos que era necessária uma melhor comunicação com os cidadãos para garantir que
todos aderem aos sistemas digitais de Saúde e com confiança. É necessário reforçar a
governação dos dados, intersectorial (entre as várias áreas da AP) e até internacional, de
modo a conseguir prestar-se informações claras a uma só voz.
O exemplo do que se verificou com as apps de rastreamento é que falta coesão e governação
antecipatória que nos prepararia melhor para o que poderia acontecer. A Europa também
demonstrou que precisamos de mais agilidade no desenvolvimento de inovações que possam
adaptar-se progressivamente.
Blockchain, cloud, 5G, IA, drones, impressão 3D, modelos analíticos, próteses biónicas e
inteligentes, constituem um manancial tão vasto de novas tecnologias que nos vão permitir
construir uma sociedade e uma AP que seja omnipresente, proativa, personalizada e
inteligente.
Parar tirarmos benefícios de todas estas tecnologias, será necessário um ponto de viragem
para a Revolução Industrial 4.0, ou seja, estas novas tecnologias vão revolucionar a saúde, mas
temos de fazer opções muito criteriosas para garantir que este digital está assente em valores
democráticos de igualdade e equidade.
Sara Carrasqueiro considera fulcral o incentivo à participação, saber quais são as linhas
vermelhas (onde queremos avançar), o que os cidadãos pensam sobre a adoção de novas
tecnologias, e garantir que a IA não seja um meio de exclusão quando os produtos daí
resultantes são mal aplicados. Garantir um desenho de soluções adequadas, com ética e
responsabilidade sobre os riscos associados, garante um trabalho criterioso, equitativo e
responsável.
É muito importante incentivar a participação da AP nestes processos revolucionários para a
Saúde, nomeadamente através de parcerias com startups, com a academia e investigação
para robustecer as capacidades do que se oferece. A Cibersegurança tem de estar presente

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

148

Realizações da APDSI no ano de 2020

em todo o processo para garantir que o que se passa no mundo digital é seguro (tudo o que
acontece depois de cada pessoa carregar os seus dados no ambiente digital). Naturalmente
que estão previstos debates e estratégias para ajudar a mitigar a falta de literacia significativa
que ainda se verifica em Portugal para aumentar a confiança das pessoas no sistema de Saúde.
Os jovens também têm de perceber as vantagens e devem ser apoiados no sentido de
adotarem as ciências STEM, uma vez que estamos necessitados de profissionais que
trabalhem nas componentes digitais e analíticas. Finalmente, a soberania é, igualmente, uma
questão importante e tem de ser muito debatida para não ficarmos dependentes de outras
geografias mundiais.
Enquanto membro do Conselho Diretivo da AMA, Sara Carrasqueiro explicou que na Agência
está a ser preparada uma nova estratégia para a transição digital na AP. Dia 8 de dezembro
foi assinada uma importante declaração de compromissos entre os Estados-Membros - a
chamada Declaração de Berlim - para garantir que todos estes aspetos são trabalhados ao
nível europeu.
E por onde começar a fazer a mudança? Por onde há mais problemas, respondeu Sara de
forma perentória. “No SNS e na AP temos de perguntar a quem tem problemas como os pode
resolver e com o apoio da Academia. Nada como aliarmo-nos a quem pensa o futuro e fazer
parcerias inclusivas com quem tem um conhecimento de ponta. O cidadão não tem abertura
à mudança e a Administração Pública menos ainda. Questionar é o ponto de partida”, conclui
Sara Carrasqueiro.

Henrique Martins, Professor Universitário e Consultor especialista em eHealth, lançou um
desafio logo à partida, dizendo que está em causa não a utilização de mais tecnologia nos
mesmos processos, mas a mudança dos processos. A questão desafiante que se coloca para
2021 é que seja um ano de processos de alteração na prestação dos cuidados de Saúde.
Para uma mudança visível é necessário, desde logo, levantar questões como qual o sistema
de saúde de natureza e de raiz digital que temos de começar a construir? Em primeiro lugar,
é necessário acabar-se “obra” que ainda está pendente, mas a questão vai mais fundo e
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implica pensar no paradigma da medicina que é necessário alterar para enfrentar os desafios
clínicos e de Saúde pública no futuro.
“A cada dez anos há uma crise e uma reestruturação dos regulamentos europeus, portanto,
se queremos estar preparados para as grandes crises do futuro, temos que adaptar os
regulamentos para esse fator”, destaca Henrique Martins, que está plenamente de acordo
com a adoção de profissionais robóticos e profissionais híbridos, fazendo, por consequência,
que o cidadão queira envolver-se, o que acontecerá de forma automática – afinal já está no
centro do sistema. Os robôs, com base em algoritmos de IA, têm uma terapêutica feita. As
tecnologias vão transformar a prestação, mas também os Seres Humanos.
Em 2005 já o Parlamento Europeu se preocupava com estas questões e propunha um
pensamento antecipatório para melhoria nos nossos processos mediante input e output
mecânico – olhos e ouvidos virtuais; pernas e braços robotizados.
O acesso à informação tem, definitivamente, de mudar a partir de 2021 porque “o que não se
mede não se gere. Se queremos que o cidadão seja o Primeiro-Ministro da sua Saúde, ele tem
de ter acesso à informação”. A medição de tudo (horas de sono, passos dados, calorias
ingeridas) já está muito instalada entre os cidadãos o que até está a conduzir a uma
“obesidade digital”.
“O doente e a medicina estão cada vez mais digitais”, o que poderá conduzir a uma visão
complicada onde se assume, erradamente, que as pessoas com iliteracia da Saúde têm uma
Saúde mais debilitada. Se alterarmos o paradigma da prestação médica, também, alteramos
o paradigma dos cuidados de Saúde.
A próxima crise, antecipa Henrique Martins, será uma crise digital, nomeadamente através
das vacinas digitais.
Como envolver mais os cidadãos e os profissionais? A resposta a esta pergunta surgiu na fase
de Q&A através do exemplo do ISCTE que vai lançar no próximo ano uma iniciativa chamada
“Patients Up” que se traduz numa colaboração de doentes com grupos digitais académicos,
numa mesma sala, para se criarem soluções. Para além de trabalharem para os doentes, as
Universidades têm de o fazer de igual para igual – esta é a novidade. A Academia foi-se abrindo
a outras entidades, mas está na altura de perguntar, democraticamente, aos doentes que
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soluções precisam para melhorar a sua qualidade de vida. Acredita-se que, com este método,
as pessoas vão ter mais vontade de participar.

PAINEL 2: “ROADMAP DA SAÚDE DO FUTURO”

A moderação do segundo painel, intitulado “Roadmap da Saúde do Futuro” esteve a cargo
de Rogério Gaspar, Professor Catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa (ULisboa) e Coordenador da redeSAUDE da ULisboa que enquadrou a já referida
robustez do Sistema Nacional de Saúde nas suas componentes pública, privada e social – que
nos devia orgulhar porque é rica e não deve ser esquecida nestes momentos de transição da
sociedade.
Na introdução ao tema foi, ainda, referido que dos fundos europeus que Portugal virá a
receber, 47 mil milhões de euros são para a saúde e 90 mil milhões de euros para a
investigação “…e é importante não esquecer o trabalho que tem vindo a ser feito ao combate
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à epidemia para saúde alimentar”, refere Rogério Gaspar. Dar a conhecer exemplos da
aceleração do conhecimento para a sociedade através dos seus atores, foi o propósito deste
painel.

A primeira interveniente neste segundo painel foi Lígia Figueiredo, da Bioceramed, que se
focou, essencialmente, na questão das certificações de material médico e no novo
regulamento dos dispositivos médicos que analisa design, produção e comercialização de bio
matérias destinadas a uso em próteses que, no caso da empresa portuguesa são de membros
superiores e inferiores, coluna ou dentárias. A Bioceramed é uma empresa, principalmente,
exportadora.
A Bioceramed oferece soluções para a regeneração do osso em ortopedia e após um trauma.
A partir destes dispositivos médicos forma-se um novo osso. O futuro no tratamento destas
soluções são os materiais biomiméticos que estimulam a indução de osso e interagem com a
regeneração óssea. É daqui que vem a certificação CE de classe III, que abrange a Bioceramed,
para produtos que são absorvidos pelo corpo humano.
Para o ano que vem, a grande dificuldade (ou oportunidade) apontada por Lígia Figueiredo
é que as empresas vão ponderar se apostam na aprovação da FDA– Food and Drug
Administration, no caso das exportações para os Estados Unidos. No caso europeu, o novo
regulamento dos dispositivos médicos, que vai entrar em vigor em maio de 2021, faz com que
todos os produtos que estavam no mercado e que eram aprovados por equivalência, a partir
do ano que vem, se forem equivalentes com algo já existente, terá de haver acordo
comercial entre empresas ou então terá de ser comprovada a sua equivalência técnica,
clínica e biológica. A avaliação benefício-risco também terá de passar a ser feita de forma
muito criteriosa, o que “é um grande desafio para as PMEs”.

João Fonseca, da Biosurfit, apostou no tema da septicemia – problemas que surgem em
ambiente hospitalar (infeções) e que representam uma falha do diagnóstico clássico de medir
parâmetros por forma de avaliar se a pessoa está sujeita ao risco de septicémia.
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João Fonseca acredita que é possível implementar novas soluções com equipamentos já
existentes e responder a problemas não resolvidos: “é essencial aceitarmos que haverá
memória e registo de dados no sistema. Não se pode continuar a aplicar a filosofia do one size
fits all. Tem de se assistir a uma transição do absoluto para um relativo”.
O responsável da Biosurfit receia que continue a haver uma barreira a soluções inovadoras.
Portugal pode ser uma rampa de lançamento de novas soluções de saúde se permitir que
startups possam implementar os seus sistemas. O lamento de João Fonseca é que continua a
haver uma barreira no sistema de saúde a soluções inovadoras.
Sobre a pandemia de COVID-19 que estamos a viver, João Fonseca também lamenta que
esteja a ter um impacto negativo na medida em que deixaram de haver consultas de
acompanhamento nas unidades de cuidados de saúde primários.

Joana Paiva, da iLOF, já presente na edição de 2019 desta conferência da APDSI, explicou
como a empresa tem evoluído no diagnóstico a doentes de Alzheimer e doenças
degenerativas.
Há muitas medidas dispendiosas associadas a novos medicamentos para estas doenças. Para
tal, é essencial o desenvolvimento de novos biomarcadores – marcadores fisiológicos – que
neste tipo de doenças é a única forma de se saber se determinado medicamento está a
funcionar no cérebro. Têm-se gasto muitos fundos ao nível mundial para fazer screening
destes biomarcadores através de compostos químicos que estão associados a um tempo de
análise muito moroso e a um processo muito penoso e invasivo para o paciente.
14 anos e 400 ensaios clínicos depois, ainda não chegou ao mercado um tratamento eficaz, o
que levanta a necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta pouco evasiva e rápida
para perceber se o doente pode ser integrado no ensaio clínico de forma a reduzir o número
de clientes que são sujeitos aos invasivos processos clínicos.
A iLof desenvolveu uma ferramenta (no ano passado era protótipo, não escalável) que reduz
os custos, o número de profissionais envolvidos, e recorre a um método menos invasivo e
centrado no paciente. Trata-se de uma plataforma que permite, com base numa gota de
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sangue, recolher e guardar numa biblioteca virtual biomarcadores de diversas doenças, assim
como perfis biológicos personalizados de distintos tipos de pacientes.
Também têm um projeto preditivo para a COVID-19 no que concerne à evolução da doença
em colaboração com o hospital de São João. É possível ter uma previsão em duas semanas do
seu destino no ciclo hospitalar.
Joana Paiva está otimista em relação a 2021 quando espera fazer parcerias com hospitais e
rede de biobancos.

Rita Maçorano, da NeVARo, apresentou as vantagens da gamificação na saúde mental, a
área a que se dedica a sua empresa.
Em primeiro lugar, considera que é necessária uma otimização dos cuidados de saúde – neste
momento tudo gira à volta dos doentes e dos seus clínicos responsáveis; as abordagens pecam
no fator preventivo e falta um acompanhamento omnipresente em ambiente clínico e ao
domicílio. Rita Maçorano também aponta a falta de métricas objetivas e ação preventiva.
É neste sentido que intervém a NeVARo que privilegia o estado e progresso do paciente,
valorizando os resultados obtidos. Os indicadores classificam o estado emocional do paciente
(o cérebro está no centro de tudo) através de jogos de realidade virtual e aumentada que são
personalizados e permitem perceber distúrbios de ansiedade, nomeadamente no caso das
fobias. Este equipamento já foi testado e conseguiu uma redução de sintomas de ansiedade
cinco vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais.
Devido à pandemia de COVID-19, a app também se tornou mais autónoma para fazer um
complemento à terapia em relação aos procedimentos tradicionais deste tipo de patologias.
Num futuro próximo, Rita Maçorano gostava de assistir a uma maior intervenção por parte
da entidade reguladora do medicamento.
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PAINEL 3: “QUAL O POTENCIAL DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES NA SAÚDE?”

Finalmente, o terceiro painel questionou “Qual o potencial das tecnologias emergentes na
Saúde?” moderado por Luís Pereira, Country Manager da Medtronic, preocupado,
essencialmente, em aumentar a produção nacional nas múltiplas cadeias para a saúde.
O software apresenta algumas lacunas na saúde, uma vez que não há um setor organizado de
especialização nesta área.
Por outro lado, Luís Pereira também refere as exportações como uma área preocupante para
as empresas portuguesas: “para serem bem-sucedidas têm de ter uma exportação maior. Não
se está a trabalhar em cluster de forma a ganhar-se dimensão e ter escala mundial”.

Superar a incerteza na Saúde foi o tema abordado por Sónia Santos, da Accenture, que
continua a trabalhar na transformação, a par da pandemia e das preocupações a médio e
longo prazo, o que veio obrigar os serviços de saúde a redirecionar o negócio por forma a
resistirem à ameaça e à incerteza total. “Pessoas, organizações e indústrias estão a mudar,
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mas também a saúde mental. Precisamos de uma nova estratégia para impulsionar um novo
futuro para os desafios de amanhã”, considera Sónia Santos.
O desafio que hoje se coloca é que, futuramente, todas as pessoas vão estar à distância de um
clique, mesmo os colegas de trabalho que estão noutras partes do mundo, numa espécie de
“virtual à força”. Algum do teletrabalho que hoje se aplica, provavelmente vai manter-se
(quase metade das empresas e dos colaboradores admite continuar a trabalhar
remotamente). Esta nova forma de trabalhar traz, todavia, uma nova forma de ansiedade.
Para a responsável da Accenture, a prestação de cuidados de Saúde no futuro vai passar por
um atendimento integrado e resiliente que vai permitir a prestação de cuidados a qualquer
hora e em qualquer lugar.
O future care há-de permitir a integração dos cuidados de saúde entre público e privado,
permitindo uma otimização das consultas online e os cuidados de saúde de última geração.
Como exemplo foram referidas as autópsias virtuais nas vítimas de morte violenta, ou por
suspeitas de crime ou por COVID-19. A Co Creation virá a traduzir-se numa maior intervenção
do paciente, contribuindo também, ele próprio, para os seus cuidados de saúde.
A Accenture referiu, ainda, o seu projeto de um assistente virtual na saúde que ajuda nas
funções rotineiras de monitorização de pacientes e distribuição de medicamentos. Enquanto
empresa global apresentou o Future Care, Society and Work sobre cuidados de Saúde no
Ruanda - entrega de sangue - com recurso a drones.

O SI Salud, novo sistema de informação de Saúde da Província de Córdoba, na Argentina,
foi-nos trazido por Ricardo Constantino, da Everis.
Este projeto já está em fase final na Província de Córdoba onde mais de 60 unidades de Saúde
na rede pública, com 5300 camas, são complementadas com privados. Os sistemas que
existiram eram muito burocráticos, conduziam a roturas de stock, e não cobriam a totalidade
da rede. Foi aí que entrou o SI Salud que assenta em três componentes: a reengenharia de
processos, na qual se procurou definir em pouco tempo uma solução hospitalar em 60
unidades com características diferentes. Foi necessária uma solução que respondesse a todas.
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Depois, foi desenvolvida uma solução para gestão do armazém e da lavandaria e ainda outras
soluções para imagem médica, meios complementares de diagnóstico e a componente
laboratorial.
As principais funcionalidades deste projeto são a integração de dados, histórico clínico, e
capacidade de adaptação à mobilidade, gestão de conhecimento, partilha de dados e
telemedicina.
Os resultados que, ao fim de quatro anos de projeto, foram observáveis permitiram
standardizar processos e nomenclaturas entre todas as unidades, conduzindo a um processo
comparativo e consolidado num único repositório, agilização de processos de decisão e
aumento em mais de 500% da faturação (faturação da totalidade dos atos, algo que não
acontecia antes).
Hoje em dia, os profissionais da província de Córdoba têm acesso a todo o histórico do doente,
conseguindo tirar partido de conhecimento partilhado num claro e crescente suporte a
atividades de investigação. Está a ponderar-se usar a solução para acompanhamento de
grávidas e em apoio pediátrico.

Ricardo Gil Santos, da Glintt, falou na conferência sobre a KnowLogis e os sistemas de apoio
à decisão na saúde: de hype a realidade. A KnowLogis focou-se na tecnologia de IA e de
Advaced Analytics para perceber quais são as potenciais aplicações desta tecnologia preditiva
que ainda não está muito enraizada entre nós e nos nossos serviços de Saúde.
Ricardo Gil Santos nota que existe ainda uma grande diferença entre tecnologia emergente e
os casos concretos a que ainda se assiste atualmente: “não nos podemos esquecer que o
negócio da Saúde são as pessoas”.
A área de gestão de inventário e logística envolve menos a área clínica, mas tem uma grande
importância na poupança de tempo e melhoria de processos, uma vez que nem tudo está
digitalizado. Dados melhores conduzem a uma melhor digitalização e melhor qualidade de
informação inserida nos sistemas.
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A componente analítica também está pouco trabalhada porque a gestão de inventário em
saúde é complexa. A solução da KnowLogis - finalista dos prémios Portugal Digital Awards
da IDC - assenta num modelo de interoperabilidade; um motor de inteligência assente em
previsão, otimização e classificação de artigos. O seu potencial futuro está em reduzir o valor
médio de existências (evitando capital mal empatado), diminuir o tempo que os profissionais
de Saúde dedicam a este processo (em 20%) e melhoria no serviço (menos falhas de stock
dentro da organização).

Paulo Sousa, da Maxdata, também presente na edição do ano passado, trouxe à conferência
o Clinidata® PREDIKT: Prevenção de epidemias através da deteção automática precoce de
surtos (resultados 2020 para COVID-19 e Legionella).
Em colaboração com a Academia (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e o
Sistema Nacional de Saúde, a solução permite uma deteção automática de surtos só usando
predictive analytics. O software Clinidata®, em que assenta o produto Clinidata® PREDIKT, está
em 17 hospitais do Médio Oriente e em boa parte dos portugueses.
O que faz o Clinidata® PREDIKT? Faz uma deteção e alerta precoce de surtos (anomalias
epidemiológicas), e em 2021 fará uma previsão personalizada da resistência a
antimicrobianos, com base em diversos tipos de informação: a plataforma agrega dados
anonimizados de várias unidades de saúde e combina-os com informação geográfica,
demográfica, científica e meteorológica.
Esta abordagem permitiu, já no cenário pandémico deste ano, prever nove dias antes que um
doente estaria infetado com COVID-19. Também conseguiu prever e assinalar um recente
surto de legionella no distrito do Porto.

Dados Saudáveis foram o mote de Nuno Marques, da Oracle, que fechou este terceiro painel
da conferência com a partilha do passado da empresa a melhorar experiência do doente, do
profissional de saúde e a reduzir custos.
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A aceleração da digitalização da Saúde pôs a limpo a complexidade dos dados que acarretam,
em consequência, a sua complexidade e segurança e a forma de tirar partido desses dados –
tudo passa por automação e convergência de dados. A Oracle tem a única base de dados
autónoma do mercado, referiu Nuno Marques.
A convergência de dados foi o que aconteceu com o smart phone que agregou vários
aparelhos que usávamos individualmente. Uma base de dados convergente permite agregálos todos e ter uma base que permite gerir dados atuais, mas quando evoluírem para outra
forma continua a ser possível tratar e gerir bem esses mesmos dados.
Se as organizações necessitarem de dados single purpose continua a ser possível gerir. Como
use case foi mostrada a como a utilização de dados pode salvar vidas, como no caso da
campanha de vacinação no Gana.
No encerramento da sessão, Filipa Fixe, Vogal da Direção da APDSI, congratulou-se pelo
sucesso da sessão em modelo remoto, dando uma perspetiva de futuro para a consolidação
de novas tecnologias na área da Saúde, existindo um grande potencial para reduzir a carga da
doença e apostar na prevenção e utilização da tecnologia para garantir que nos mantemos
saudáveis durante muito mais tempo.
A próxima edição da conferencia da saúde da APDSI ficou já agendada para dia 10 de
dezembro 2021.

Neste evento, a APDSI contou com as seguintes estatísticas:
•

245 inscrições;

•

139 participações.
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Contagem de participações
(por Categoria)
74

Total

36
15

14
ACADEMIA

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DESCONHECIDO

SETOR PRIVADO

Este evento teve uma adesão de 56,7% das 245 inscrições. A Administração Pública (AP)
esteve representada por mais de 30 entidades (25,9% do total de participantes).
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Iniciativas Transversais
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32.ª Edição das Olimpíadas Nacionais e Internacionais de
Informática
março a setembro de 2020

As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objetivo promover o gosto pela
programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens, constituir um ponto de
encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nestes temas e selecionar
uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática.
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática, através da resolução de problemas de
programação, os concorrentes podem aplicar os seus conhecimentos de Informática e de
Programação, em competição leal e salutar com os seus colegas de outras escolas de Portugal.
Puderam concorrer, este ano, todos os jovens nascidos após 30 de junho de 2000 e que no
ano letivo 2019-2020 frequentassem o ensino básico, secundário ou equivalente.
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática os concorrentes representam a escola a que
pertencem.
A primeira fase da prova nacional, dita prova preliminar ou de qualificação, consiste na
resolução de três problemas apresentados simultaneamente a todos os concorrentes através
da Internet por meio de um sistema de gestão de concursos de programação, problemas esses
que deverão ser resolvidos individualmente pelos concorrentes, utilizando a linguagem de
programação Pascal em ambiente Free Pascal (www.freepascal.org) ou as linguagens C ou C++
em ambiente GCC (http://gcc.gnu.org) e submetidos através do mesmo sistema, para
avaliação.
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Antes da prova preliminar, a organização disponibiliza na Internet um concurso de treino, para
que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema.
A classificação é calculada automaticamente pelo sistema em função do número de casos de
teste que os programas submetidos pelos concorrentes conseguem resolver e é depois
validada por um júri nacional, nomeado pela organização, o qual também desempatará os
casos em que isso seja necessário, observando a qualidade da programação.
Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na segunda
fase do concurso, que constitui a prova final.
A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar. Pelas
limitações impostas pela pandemia do COVID-19, e tendo em conta as recomendações da
Direção Geral da Saúde e do Governo, este ano a Final Nacional e a Prova de Seleção
realizaram-se em formato online e não presencialmente, como sempre aconteceu.
A classificação final do concurso é a da prova final, a atribuir pelo júri nacional e nos mesmos
moldes da prova preliminar.
As provas desenrolaram-se então, de acordo com o planeado: primeiro realizou-se o concurso
de treino, com o objetivo de, por um lado, dar a conhecer aos participantes o tipo de
problemas que saem nas Olimpíadas e, por outro, de os familiarizar com o sistema de
submissão e avaliação automática de problemas.
Posteriormente seguiram-se as 3 fases previstas:
1. Fase de Qualificação a nível nacional – Via Internet. Selecionou 30 alunos para a
final;
2. Final Nacional – Online, no dia 22 de maio. Declarou o vencedor das ONI e
selecionou 8 concorrentes para o estágio de preparação;
3. Prova de Seleção – Online, a 5 de setembro. Selecionou os 4 alunos que
representaram Portugal nas Olimpíadas Internacionais (IOI’2020).
Inscreveram-se cerca de 200 alunos nas Olimpíadas de Informática de 2020, muitos inscritos
pela primeira vez e alguns veteranos e abrangendo desde o 5º ao 12º ano. Mais de 180 alunos
e professores leram pelo menos um problema do treino e mais de 120 participaram
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efetivamente

no

treino,
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de

código

(http://oni.dcc.fc.up.pt/2020/ver_inscricoes).
Os finalistas de 2020 pertencem a vários distritos. De Viana do Castelo qualificaram-se 4
alunos, 2 de Braga, 2 de Santa Maria da Feira, 3 alunos de Coimbra, 16 alunos são de Lisboa e
1 aluno de cada um dos distritos de Viseu, Beja e Faro.
Ainda sobre os 30 finalistas que participarão na Prova Final Nacional a 22 de maio, 13 deles
participaram também na final de 2019 (incluindo 11 dos primeiros 13 classificados), 5 alunos
tinham participado no ano passado (mas não se qualificaram para a final), 12 alunos
participaram pela primeira vez nas Olimpíadas de Informática e pelo menos 7 destes alunos
também se qualificaram para a Final Nacional das Olimpíadas de Matemática.
Na qualificação efetiva, 77 alunos tiveram pelo menos uma submissão válida, sendo que 66
alunos obtiveram pontos em pelo menos um dos problemas.
Tem por isso havido um crescimento efetivo e notório da exposição real das Olimpíadas e
ainda do esforço dos alunos, sendo que o concurso de treino com problemas de variada
dificuldade tem mitigado um pouco a preparação curricular quase inexistente para este tipo
de olimpíadas.
De acordo com o critério enviado aos alunos no início da qualificação foram convidados para
a final os 30 melhores classificados, que incluíam 20 alunos do 12º ano, 7 alunos do 10º e 11º
anos e ainda 1 aluno do 8º ano e 2 alunos do 9º ano.
As provas de treino e de qualificação realizaram-se na Internet. Pela situação que temos vindo
a atravessar, nomeadamente a pandemia do COVID-19, e tendo em conta as recomendações
da Direção Geral da Saúde e do Governo, este ano a Final Nacional e a Prova de Seleção foram
realizadas online e não presencialmente, contrariamente aos anos transatos.
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De acordo com o regulamento, os 8 primeiros da final foram selecionados para um estágio de
preparação online. No dia 5 de setembro realizou-se a prova final de seleção para as
Olimpíadas Internacionais de Informática (IOI, no acrónimo em língua portuguesa) também
em formato online. Tendo em conta os resultados conjuntos da prova final de seleção e da
final nacional, foram selecionados os quatro alunos que formaram a delegação portuguesa às
Olimpíadas Internacionais de Informática, que este ano estavam planeadas para Singapura.
Foram eles, Pedro Dias (12º ano do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre - Lisboa),
Rui Wang (12º ano do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira - Faro), Duarte Nóbrega (12º
ano do Colégio Internato dos Carvalhos - V. N. Gaia) e Ricardo Antunes (12º ano do
Agrupamento de Escolas de Castro Verde).

A delegação que representou Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2020 (IOI’2020).
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As Olimpíadas Internacionais de Informática, IOI – International Olympiad in Informatics –
http://www.ioinformatics.org/index.shtml são uma das mais antigas (desde 1989) das nove
principais olimpíadas de ciência destinadas estudantes do ensino secundário de todo o
mundo. As outras são as Olimpíadas de Matemática (desde 1959), Física (desde 1967),
Química (desde 1971), Biologia (desde 1990), Filosofia (desde 1993), Astronomia (desde
1996), Geografia (desde 1996) e Linguística (desde 2003).
O objetivo principal das Olimpíadas Internacionais de Informática é estimular o interesse dos
jovens pela informática e pelas tecnologias da informação. Os vencedores das IOI em cada ano
são estudantes excecionais e pertencem ao grupo dos melhores jovens cientistas mundiais no
domínio da Informática.

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.
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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 a edição das
Olimpíadas Internacionais de Informática foi realizada online e não presencialmente, ao
contrário do que sucedeu em anos transatos.
A delegação portuguesa em 2020 foi constituída pelos alunos Pedro Dias (12º ano do
Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre - Lisboa), Rui Wang (12º ano do Agrupamento
de Escolas Tomás Cabreira - Faro), Ricardo Antunes (12º ano do Agrupamento de Escolas de
Castro Verde, Castro Verde) e Duarte Nóbrega (12º ano do Colégio Internato dos Carvalhos,
Vila Nova de Gaia), sendo liderada pelo professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade
do Porto), coadjuvado por Ricardo Pereira - Deputy Leader (aluno do mestrado Ciência de
Computadores no DCC/FCUP, Universidade do Porto) e Vasco Cruz - Adjunct (aluno do
mestrado Ciência de Computadores no DCC/FCUP, Universidade do Porto).
Pedro Paredes, aluno de doutoramento na Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh,
USA, e Kevin Pucci, medalhado em anteriores edições das IOI e atualmente aluno da
Universidade do Porto, foram também responsáveis pela preparação técnica e científica desta
edição das IOI 2020.
Portugal tem estado presente regularmente nas IOI desde 1992. Desde 2005 a APDSI
coordena a participação portuguesa. Portugal foi o país organizador da edição de 1998, que
teve lugar em Setúbal e que trouxe até ao nosso país, no ano da Expo em Lisboa, mais de 300
estudantes de todo o mundo e seus acompanhantes.
A 22 de maio foi realizada uma prova intermédia onde foram apurados os oito primeiros
classificados das Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2020), um concurso de âmbito
nacional, promovido e organizado pela APDSI – Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em colaboração com o Departamento de
Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Universidade
do Algarve, destinado aos jovens que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em
todo o território nacional.
Os melhores classificados tiveram, depois, oportunidade de realizar um estágio de
preparação, no final do qual foi realizada uma nova prova – a 5 de setembro. Aqui ficámos a
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conhecer os 4 alunos que viriam a representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de
Informática'2020, que ocorreram na semana de 13 a 19 de setembro.
Propostas inicialmente numa reunião da UNESCO, as Olimpíadas Internacionais são
provavelmente o maior e mais prestigiado concurso de programação em todo o mundo. Em
dois dias de prova (cada um com cinco horas de duração) os alunos criam programas de
computador (em C, C++ ou Pascal) destinados a resolver o conjunto de problemas proposto
(três em cada dia de prova), de natureza algorítmica, e baseados em problemas da vida real
com aplicação prática.
Nestas Olimpíadas Internacionais, o concurso é constituído por duas provas, com uma duração
individual de cinco horas, em cada uma das quais são apresentados três problemas de
programação.
De acordo com as regras da Olimpíadas Internacionais, os concorrentes na primeira metade
da classificação recebem uma medalha. Há medalhas de ouro, prata e bronze, distribuídas na
proporção 1:2:3. Em anexo encontra-se a lista final de classificações.

A medalha de bronze conquistada por Portugal pelo aluno Pedro Dias.

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
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pelo aluno Pedro Dias de mais uma medalha de bronze para Portugal, a nona na história do
nosso país nesta prestigiada competição.
Nesta competição, participaram 343 alunos de escolas secundárias provenientes de 87
diferentes países ou regiões que demonstraram o seu talento na programação.

Os melhores alunos portugueses participaram ainda no CIIC (Concurso Ibero-Americano de
Informática e Computação), a 29 de agosto, e o resultado global foi igualmente muito positivo,
com a obtenção de uma medalha de ouro (Pedro Dias), duas medalhas de prata (Rui Wang e
Tiago Pereira) e duas medalhas de bronze (Duarte Nóbrega e Pedro Costa).
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 a edição das
Olimpíadas Internacionais de Informática foi realizada online e não presencialmente, ao
contrário do que sucedeu em anos transatos.
No entanto, de forma a manter o espírito de competição e garantir que tudo corria como
desejado, o Comité Internacional das IOI 2020 recomendou que as delegações se juntassem
num mesmo local. Desta forma, o Team Leader Pedro Ribeiro, em colaboração com o
Departamento de Ciência e Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
(DCC-FCUP), disponibilizou um laboratório, computadores e todo o material necessário para
esta competição.
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Os 4 alunos que participaram nas IOI 2020 reunidos no laboratório do DCC-FCUP, no Porto.

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).
A APDSI, na pessoa da Professora Doutora Filipa Fixe, Vogal da Direção, esteve presente no
segundo dia de prova, para congratular os alunos e todo o trabalho da delegação no DCCFCUP, no Porto.

Representação da APDSI no segundo dia de prova no DCC-FCUP, no Porto.
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Em 2021, teremos mais uma edição das Olimpíadas Nacionais de Informática, disputada em
várias fases de seleção, e culminando na seleção dos alunos que irão representar Portugal na
33.ª edição das Olimpíadas Internacionais de Informática, que está planeada para se realizar
no próximo mês de junho, em Singapura.

Consulte as notas de imprensa com todos os detalhes da participação dos alunos
portugueses:

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

172

Realizações da APDSI no ano de 2020

Estudo exploratório “Mapeamento das necessidades de
competências na área das TICE visando o ajuste da oferta
formativa”
fevereiro a junho de 2020

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.
Como uma associação de causas e com a missão de promover o desenvolvimento da
sociedade da informação, a APDSI considera que este estudo proporcionará uma análise
muito concreta ao nível das competências e das qualificações existentes e mais procuradas
em Portugal. Da mesma forma, este estudo terá grande utilidade, não só ao nível do
recrutamento de novos profissionais TICE, como também na preparação e especialização
desses profissionais.
Destaca-se o seu contributo para a adequação das qualificações dos recursos humanos no
setor das TICE às exigências da atuação presente e futura das entidades que atuam nestas
áreas, em colaboração próxima com a ANQEP e o Ensino Profissional, tendo em vista a
inovação e transformação digital do tecido empresarial português.
São ainda apresentadas algumas recomendações que podem ser consideradas para a
redefinição de perfis formativos no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), novos
processos de formação, bem como a criação de uma plataforma única, centralizada ou
federada, com supervisão pluriministerial dos ministérios da Educação; Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior; Economia, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de forma a facilitem
a transição para uma economia digital estendida a todos os setores.
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Os trabalhos realizados no âmbito do estudo exploratório “Mapeamento das necessidades
de competências na área das TICE visando o ajuste da oferta formativa” resultam da
intervenção de uma equipa da APDSI nas várias fases da sua produção, sob a coordenação do
Dr. Luís Vidigal e com a colaboração da Dr.ª Renata Henriques.
Este estudo foi realizado 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.
Consulte

o

Estudo:

https://apdsi.pt/produto/estudo-exploratorio-mapeamento-das-

necessidades-de-competencias-na-area-das-tice-visando-o-ajuste-da-oferta-formativa/
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Outras Iniciativas
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Esta página foi deixada propositadamente em branco.
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APDSI lança instrumento para ajudar contribuintes no momento de
consignar o seu IRS
março e abril 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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Portugueses traduzem Manual de Apoio à Aprendizagem Flexível
durante a interrupção do ensino regular
23 de abril 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.
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.
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-flexible-learningduring-educational-disruption/
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ALERTA #1: “É Necessário Mudar o Rumo do Futuro, Pensando
Futuro”
8 de 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/
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APDSI assina carta da Danish Start-Up Association sobre Digital
Service Act (DSA)
8 de junho de 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 on-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,
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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.
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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
09 de outubro de 2020

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.

Consulte o Parecer e Contributos da APDSI aqui: https://apdsi.pt/produto/parecer-daapdsi-a-proposta-de-lei-n-o-44-xiv-1/
Poderá consultar a Audição Parlamentar aqui.
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Parecer da APDSI ao Projeto de Lei n.º 473/XIV/1.ª – Aprova a Carta
de Direitos Fundamentais na Era Digital
09 de outubro de 2020
A APDSI foi 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 – 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 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, disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/parecer-da-apdsi-ao-projetode-lei-n-o-473-xiv-1/
O mesmo Parecer está também disponível na página referente a esta iniciativa no website da
Assembleia da República.
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Recomendação sobre a Promoção do Uso Voluntário da APP
STAYAWAY COVID
19 de outubro de 2020
Perante a problemática da STAYAWAY COVID, a APDSI, emite uma recomendação.
Neste contexto, a APDSI recomenda:
1- 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 a câmara do seu smartphone.);

2- 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;

3- 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;

4- O Governo deverá promover uma avaliação independente da eficácia da app.

Consulte a Recomendação: https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-promocaodo-uso-voluntario-da-app-stayaway-covid/
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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
22 de outubro de 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.

Conheça o Alerta: https://apdsi.pt/produto/apdsi-emite-alerta-sobre-o-artigo-10-o-taxasda-proposta-de-lei-n-o-44-xiv-1/
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APDSI participa em Talk no Dia Internacional Contra a Corrupção
09 de dezembro de 2020

A APDSI participou numa Talk sobre a importância da Ética e da Transparência no seio das
Organizações organizada pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial, parceira da APDSI,
e a Global Compact Network Portugal, promotoras da PPI – Plataforma Portuguesa para a
Integridade, por ocasião do Dia Internacional Contra a Corrupção, hoje, dia 9 de dezembro,
às 10:30 horas.
2020 marca o início da DÉCADA DA AÇÃO, tal como António Guterres, Secretário-geral das
Nações Unidas, a definiu perante a comunidade internacional. Uma ação em prol dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que apenas será possível através de instituições
fortes, eficazes e responsáveis.
A Mesa Redonda contou com a participação de Maria Helena Monteiro, Presidente da
Direção da APDSI, Paula Guimarães, Vice-Presidente da Aliança ODS Portugal, Tiago Barroso,
CEO da everis Portugal, e Vasco de Mello, Presidente do Conselho de Gerência da Campião &
C.ª. A sessão será moderada por Mário Parra da Silva, Presidente da APEE e da GCNP.
Veja a gravação do evento: https://apdsi.pt/2020/apdsi-participa-em-talk-no-diainternacional-contra-a-corrupcao/
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APDSI sobre o Pacote Legislativo Europeu no âmbito do Digital
Service Act e Digital Market Act
16 de 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 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.
Consulte o Alerta: https://apdsi.pt/2020/apdsi-sobre-o-pacote-legislativo-europeu-noambito-do-digital-service-act-e-digital-market-act/
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Participação na consulta pública ao Relatório de Autoavaliação do I
Plano de Ação Nacional de Administração Aberta
23 de 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:…”
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.
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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 pequeno conjunto de sugestões,
participando nesta consulta pública.

Consulte o relatório completo:
https://ogp.eportugal.gov.pt/documents/48760/253891/Autoavalia%C3%A7%C3%A3o++2018-20+-+I+PANAA.pdf/6c78cd23-7e4e-c3a7-08da-8e5c99fa732a
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Participação no Relatório Cibersegurança em Portugal – Sociedade
2020
23 de 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.
Consulte o Relatório: https://apdsi.pt/2021/apdsi-participou-no-relatorio-cibersegurancaem-portugal-sociedade-2020/

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

191

Realizações da APDSI no ano de 2020

Esta página foi deixada propositadamente em branco.
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Considerações finais
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.
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.

Aqui ficam as nossas realizações de 2020.
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Referências documentais
•

MeetUp

“O

Sector

das

TIC

em

Portugal”,

21

de

janeiro

de

2020,

https://apdsi.pt/produto/apdsi-organizou-meetup-sobre-o-sector-das-tic-emportugal/
•

Conferência “Os Conflitos na Era da Inteligência Artificial”, 30 de janeiro de 2020,
https://apdsi.pt/produto/a-apdsi-organizou-a-conferencia-os-conflitos-na-era-dainteligencia-artificial/

•

Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas”, 12 de
fevereiro de 2020, https://apdsi.pt/produto/conferencia-inteligencia-artificial-aoservico-do-cidadao-e-das-empresas/

•

2.ª Sessão de Reflexão sobre a transposição da Diretiva de Direitos de Autor, 27 de
fevereiro

de

2020,

https://apdsi.pt/produto/2-a-sessao-de-reflexao-sobre-a-

transposicao-da-diretiva-de-direitos-de-autor/
•

Testemunhos de Transição Digital na Democracia, 30 de abril de 2020,
http://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhos-de-transicao-digital-na-democracia/

•

Testemunhos

de

Transição

Digital

na

Justiça,

21

de

maio

de

2020,

http://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhos-de-transicao-digital-na-justica/
•

Ética e Tecnologia @Covid-19, 04 de junho de 2020, http://apdsi.pt/produto/meetonetica-e-tecnologia-covid-19/

•

Testemunhos de Transição Digital na Educação, 18 de junho de 2020,
http://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhos-de-transicao-digital-na-educacao/

•

Testemunhos de Transição Digital na Economia, 02 de julho de 2020,
http://apdsi.pt/produto/meeton-testemunhos-de-transicao-digital-na-economia/

•

5G nas comunicações móveis: da revolução tecnológica aos impactos, 16 de julho de
2020,

http://apdsi.pt/produto/meeton-5g-nas-comunicacoes-moveis-da-revolucao-

tecnologica-aos-impactos/
•

Energia

e

Sustentabilidade,

17

de

setembro

de

2020,

http://apdsi.pt/produto/meeton-energia-e-sustentabilidade/
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•

Soberania Digital: O futuro da Inovação, da produção, da regulação e da inclusão na
Europa, 1 de outubro de 2020, http://apdsi.pt/produto/meeton-soberania-digital-ofuturo-da-inovacao-da-producao-da-regulacao-e-da-inclusao-na-europa/

•

O Valor económico da Transformação dos Dados em Conhecimento, 15 de outubro
de 2020, http://apdsi.pt/produto/meeton-o-valor-economico-da-transformacao-dosdados-em-conhecimento/

•

Ecossistema da Saúde e a Transição Digital, 05 de novembro de 2020,
https://apdsi.pt/produto/meeton-ecossistema-da-saude-e-a-transformacao-digital/

•

Competências e Qualificações TICE em Portugal, 19 de novembro de 2020,
https://apdsi.pt/produto/meeton-competencias-e-qualificacoes-tice-em-portugal/

•

Ciência e Inovação, 03 de dezembro de 2020, https://apdsi.pt/produto/meetonciencia-e-inovacao/

•

Conferência “Tecnologias Emergentes: a Saúde do Futuro?”, 10 de dezembro de
2020,

https://apdsi.pt/produto/conferencia-tecnologias-emergentes-a-saude-do-

futuro/
•

APDSI volta a promover a realização das Olimpíadas Nacionais de Informática em
2020 – Inscrições abertas até 22 de abril de 2020, 15 de abril de 2020,
https://apdsi.pt/2020/a-apdsi-volta-a-promover-a-realizacao-das-olimpiadasnacionais-de-informatica-inscricoes-abertas-ate-22-de-abril-de-2020/

•

APDSI acompanha a Final Nacional da 32.ª edição das Olimpíadas da Informática em
2020, 4 de maio de 2020, https://apdsi.pt/2020/apdsi-acompanha-a-final-nacionalda-32-a-edicao-das-olimpiadas-da-informatica-em-2020/

•

Já são conhecidos os oito melhores classificados na Final Nacional da 32.ª edição das
Olimpíadas da Informática em 2020, 25 de maio de 2020, https://apdsi.pt/2020/jasao-conhecidos-os-oito-melhores-classificados-na-final-nacional-da-32-a-edicao-dasolimpiadas-da-informatica-em-2020/

•

OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2020 | A Prova de Seleção ocorrerá para apuramento
dos 4 alunos que irão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de
Informática 2020, 28 de agosto de 2020, https://apdsi.pt/2020/olimpiadas-deinformatica-2020-a-prova-de-selecao-ocorrera-para-apuramento-dos-4-alunos-queirao-representar-portugal-nas-olimpiadas-internacionais-de-informatica-2020/
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•

OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2020 | Já são conhecidos os 4 alunos que vão
representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2020, 31 de
agosto

de

2020,

https://apdsi.pt/2020/olimpiadas-de-informatica-2020-ja-sao-

conhecidos-os-4-alunos-que-vao-representar-portugal-nas-olimpiadasinternacionais-de-informatica-2020/
•

OLIMPÍADAS INTERNACIONAIS DE INFORMÁTICA 2020 | Pedro Dias conquista mais
uma

Medalha

de

Bronze

para

Portugal,

24

de

setembro

de

2020,

https://apdsi.pt/2020/olimpiadas-internacionais-de-informatica-2020-pedro-diasconquista-mais-uma-medalha-de-bronze-para-portugal/
•

PARTICIPE NO ESTUDO DA APDSI: Contributo da Qualificação Académica para o
desempenho das competências profissionais TICE, 27 de abril de 2020,
https://apdsi.pt/2020/estudo-apdsi-contributo-da-qualificacao-academica-para-odesempenho-das-competencias-profissionais-tice/

•

PARTICIPE NO ESTUDO DA APDSI | Questionário às Empresas sobre Competências e
Prioridades

TICE

para

a

Inovação

Digital,

05

de

maio

de

2020,

https://apdsi.pt/2020/participe-no-estudo-da-apdsi-questionario-as-empresassobre-competencias-e-prioridades-tice-para-a-inovacao-digital/
•

Estudo exploratório “Mapeamento das necessidades de competências na área das
TICE

visando

o

ajuste da oferta formativa”,

31 de

julho de

2020,

https://apdsi.pt/produto/estudo-exploratorio-mapeamento-das-necessidades-decompetencias-na-area-das-tice-visando-o-ajuste-da-oferta-formativa/
•

APDSI lança instrumento para ajudar contribuintes no momento de consignar o seu
IRS, 25 de março de 2020, https://apdsi.pt/2020/apdsi-lanca-instrumento-paraajudar-contribuintes-no-momento-de-consignar-o-seu-irs/

•

CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS 2020 – Iniciativa do Grupo de Missão
“CivicTech” da APDSI, 13 de abril, https://apdsi.pt/2020/campanha-de-consignacaodo-irs-2020-iniciativa-do-grupo-de-missao-civictech-da-apdsi/

•

IRSCONSIGN.PT, https://apdsi.pt/areas/cidadania-inovacao-social/irsconsig/

•

Portugueses traduzem Manual de Apoio à Aprendizagem Flexível durante a
interrupção

do

ensino

regular,

23

de

abril
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https://apdsi.pt/2020/portugueses-traduzem-manual-de-apoio-a-aprendizagemflexivel-durante-a-interrupcao-do-ensino-regular/
•

ALERTA #1: “É Necessário Mudar o Rumo do Futuro, Pensando Futuro”, 8 de junho
de 2020, https://apdsi.pt/produto/apdsi-lanca-alerta-1-sobre-o-futuro/

•

APDSI assina carta da Danish Start-Up Association sobre Digital Service Act (DSA), 30
de junho de 2020, https://apdsi.pt/2020/apdsi-assina-carta-da-danish-start-upassociation-sobre-digital-service-act-dsa/

•

Parecer da APDSI à Proposta de Lei n.º 44/XIV/1.ª – Transpõe a Diretiva (UE) 20181808 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018, 09 de
outubro de 2020, https://apdsi.pt/produto/parecer-da-apdsi-a-proposta-de-lei-n-o44-xiv-1/

•

Parecer da APDSI ao Projeto de Lei n.º 473/XIV/1.ª – Aprova a Carta de Direitos
Fundamentais

na

Era

Digital,

09

de

outubro

de

2020,

https://apdsi.pt/produto/parecer-da-apdsi-ao-projeto-de-lei-n-o-473-xiv-1/
•

Recomendação sobre a Promoção do Uso Voluntário da APP STAYAWAY COVID, 19
de outubro de 2020, https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-promocao-douso-voluntario-da-app-stayaway-covid/

•

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, 22 de outubro de 2020, https://apdsi.pt/produto/apdsi-emitealerta-sobre-o-artigo-10-o-taxas-da-proposta-de-lei-n-o-44-xiv-1/

•

APDSI participa em Talk no Dia Internacional Contra a Corrupção, 9 de dezembro de
2020,

https://apdsi.pt/2020/apdsi-participa-em-talk-no-dia-internacional-contra-a-

corrupcao/
•

Participação no Relatório Cibersegurança em Portugal – Sociedade 2020, 23 de
dezembro

de

2020,

https://apdsi.pt/2021/apdsi-participou-no-relatorio-

ciberseguranca-em-portugal-sociedade-2020/
•

APDSI sobre o Pacote Legislativo Europeu no âmbito do Digital Service Act e Digital
Market Act, 16 de dezembro de 2020, https://apdsi.pt/2020/apdsi-sobre-o-pacotelegislativo-europeu-no-ambito-do-digital-service-act-e-digital-market-act/
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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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Associação de Utilidade Pública
ONG – Organização Não Governamental
Rua Alexandre Cabral, 2C - Loja A
1600-803 Lisboa - Portugal
URL: www.apdsi.pt

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

Patrocinadores Globais:

