
 

Cerimónia de Entrega dos Prémios da 1.ª 
edição do Prémio Transformação Digital 

CONCLUSÕES 
 

02 de dezembro de 2021 

 

A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(APDSI), em associação e com o apoio da Oracle Portugal, deliberou instituir o “Prémio 

Transformação Digital”, destinado a reconhecer e divulgar as melhores práticas de 

adoção e implementação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), com vista 

a uma sociedade mais digital sustentada por instituições públicas e privadas mais 

eficientes e mais próximas do cidadão. 

--- 

Em cerimónia ocorrida a 26 de novembro, a APDSI entregou os prémios aos projetos 

vencedores das três categorias do Prémio Transformação Digital 2021.  

A Presidente da Direção da APDSI, Maria Helena Monteiro, começou por agradecer a 

presença de todos nesta sessão que, embora forçosamente assumisse um carácter 

formal, se pretendeu que fosse agradável para todos. 
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Este Prémio Transformação Digital 2021 insere-se num programa mais vasto de iniciativas 

destinadas a comemorar o vigésimo aniversário, que a APDSI completa este ano. 

A Prof.ª Maria Helena Monteiro cumprimentou especialmente as individualidades e 

instituições presentes na Cerimónia, nomeadamente: 

• Dr.ª Sandra Cavaca, Vogal do Conselho de Administração da SPMS - Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde; 

• Dr.ª Dora Moita, Conselho de Administração da INCM - Imprensa Nacional Casa da 

Moeda; 

• Dr. José Vieira, do Centro de Advanced Analytics da Fidelidade - Companhia de Seguros 

SA; 

• Dr. João Figueiredo, IT Director do Centro de Advanced Analytics da Fidelidade - 

Companhia de Seguros SA; 

• Professor Doutor Roberto Vaz, Investigador da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto; 

• Dr. Pedro Tavares, Coordenador da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema 

de Informação Cadastral Simplificado; 

• Dr.ª Maria João Campos, Diretora do Centro de Gestão da Informação e Diretora do 

Serviço de Sistemas e Tecnologias da Informação e Comunicação da Centro Hospitalar 

Universitário São João; 

• Dr.ª Fernanda Gonçalves, Direção Serviço de Arquivo do CHUSJ da Centro Hospitalar 

Universitário São João; 

• Prof.ª Fernanda Ledesma, Presidente da Direção da ANPRI - Associação Nacional dos 

Professores de Informática; 

• Prof. Edgar Borges, Membro da Direção da ANPRI - Associação Nacional dos 

Professores de Informática. 

 

Para apreciar os trabalhos, foram convidadas personalidades ligadas ao setor, a quem a APDSI 

muito agradece o terem aceite e desempenhado tão eficazmente essa delicada tarefa. A 

Presidente da Direção considera que a iniciativa se saldou por um assinalável êxito, dado o 

elevado número e a alta qualidade dos projetos submetidos a concurso.  
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Na realidade, a APDSI recebeu um total de 41 projetos e a sua análise pelos membros do júri 

designado para o efeito cedo revelou que estes não teriam tarefa fácil para, de algum modo, 

os classificar, decidindo, em face disso, quais os vencedores, em cada uma das três categorias 

estabelecidas.  

Antes de proceder à revelação dos projetos vencedores, a Profª Maria Helena Monteiro não 

deixou de agradecer à Oracle a sua colaboração nesta iniciativa, colaboração essa que muito 

honra e auxilia a APDSI e que, por isso, disse, lhe aprazia registar. 

 

Para Filipa Fixe, Vogal da Direção da APDSI, a celebração dos projetos trazidos a 

concurso foi “um desafio que, enquanto equipa da Direção, nos motivou muito para 

percebermos o que se faz em matéria da Sociedade da Informação. Foi, para nós, um 

prazer receber tantas candidaturas e verificar que em Portugal temos uma boa montra 

do que se faz no digital nos mais diferentes eixos da sociedade”. 

Luís Nunes, também Vogal da Direção da APDSI, reconhece que encontrou 

“candidaturas muito interessantes”, tendo ficado “muito surpreendido com a qualidade 

das candidaturas”; “foi muito difícil”, disse, “chegar a um vencedor”. 

Rodrigo Vasques Jorge, Country Leader da Oracle, felicitou todos os candidatos e 

renovou os votos de que seja uma iniciativa com continuidade. 

Todas as candidaturas demonstram a capacidade de transformar e exportar o digital. 

Estando em fases de maturidade diferentes, tal pode significar que, ao não terem sido 

selecionadas para a fase final neste ano, o possam vir a ser numa próxima edição do 

prémio. 

Seguidamente, coube a Sofia Aureliano, também Vogal da Direção da APDSI, fazer a 

chamada dos premiados por categoria e moderar a entrega dos prémios.  

  Na categoria Eficácia/Eficiência das Organizações (utilização de tecnologias 

emergentes, IA, ML, BigData,..., na gestão das organizações), o vencedor foi a Fidelidade 

– Companhia de Seguros S. A., com o projeto “Maria: Fidelidade Assistance Speechbot”. 

As menções honrosas foram atribuídas ao projeto “Repositório Clínico Digital” do Centro 
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Hospitalar de São João e ao projeto “Autoreport Track and Trace COVID-19” 

desenvolvido pela SPMS. 

O júri desta categoria foi composto por:  

• Professora Doutora Céline Abecassis-Moedas (Universidade Católica 

Portuguesa) 

• Dr. João António Tavares (antigo membro da Direção da APDSI) 

• Dr. Raul Mascarenhas (antigo presidente da Direção da APDSI) 

• Eng. Luís Nunes (Vogal Direção da APDSI). 

 

Na categoria Proximidade com o Cidadão e Sociedade Mais Inclusiva (Potenciar uma 

sociedade mais inclusiva ou mais próxima do cidadão usando instrumentos da 

Sociedade de Informação) venceu o projeto “Certificado Digital COVID da EU”, dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. As menções honrosas foram 

atribuídas ao projeto “Blind or Partially Sighted Visitors in Museums: Enhancing the 

Visitors’ Experience Through Assistive Technologies” da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto e ao projeto “Pesquisa da Legislação de Direitos do Consumidor” 

da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. 

O júri desta categoria foi composto por:  

• Contra-Almirante António Gameiro Marques (Diretor Geral do Gabinete 

Nacional de Segurança) 

• Professor Doutor Arlindo Oliveira (Professor catedrático do Departamento de 

Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico) 

• Dr. Luís Vidigal (sócio fundador da APDSI e antigo membro e presidente da 

Direção) 

• Professora Doutora Filipa, Fixe (Vogal Direção da APDSI). 

 

Já na categoria de Promoção da Sociedade mais Inovadora e Digital, cujo objetivo é 

destacar a transição digital das organizações no âmbito do “Portugal Digital”, o prémio 

foi entregue à Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação 
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Cadastral Simplificado eBuPi, enquanto as menções honrosas foram atribuídas ao 

projeto “Portal de Agendamento online da vacinação contra a COVID‐19” dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. e ao projeto da Associação Nacional de 

Professores de Informática (ANPRI) “Prática Simulada/Estágio dos Cursos Profissionais 

em Tempo de Pandemia”. 

O júri desta categoria foi composto por:  

• Professor Doutor José Tribolet (Professor catedrático do Departamento de 

Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico e Presidente da comissão 

executiva e do conselho de diretores do INESC) 

• Dr.ª Luísa Proença (Diretora Nacional Adjunta da Polícia Judiciária) 

• Dr.ª Vanda de Jesus (Diretora Executiva da Estrutura de Missão Portugal Digital) 

• Dr. Nuno Guerra Santos (Vogal Direção da APDSI). 

À cerimónia de entrega dos prémios seguiu-se um momento de confraternização entre 

as equipas dos projetos ganhadores, os elementos da Direção da APDSI, os 

representantes da Oracle e os elementos do Júri. 

O objetivo da APDSI nesta iniciativa consistiu em reconhecer e divulgar as melhores 

práticas de adoção e implementação das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), com vista a uma sociedade mais digital sustentada por instituições públicas e 

privadas mais eficientes e mais próximas do cidadão. 
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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.  

 

ASSOCIE-SE 

URL | www.apdsi.pt  

email | secretariado@apdsi.pt

http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt


 

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 Globais da APDSI 

Platina 

  

Ouro 

        

http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt

