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Prefácio
Este livro é a prova cabal de que a APDSI passados vinte anos continua a exercer a sua função
de reflexão sobre a sociedade da informação, hoje muitas vezes referida como sociedade
digital, procurando analisar os seus desenvolvimentos mais recentes, perspetivando o seu
futuro, visualizando os seus riscos, antecipando as suas consequências para a vida dos
cidadãos e das empresas, sempre numa perspetiva de contribuir para que Portugal não perca
esta corrida para a revolução digital.
Em face da situação pandémica que ocorreu durante todo o ano 2021, houve necessidade de
encontrar soluções inovadoras para expressar o pensamento e a reflexão dos grupos de
missão. Assim, surgem os MeetOn’s em temas tão diversos como a “Economia Circular de
Dados”, a “A Fiscalidade na Economia Digital”, “O Futuro da Mobilidade”, “O voto Eletrónico:
Desafios e Oportunidades”, a “Maturidade no RGPD @Administração Local”, entre outros.
Este modelo está particularmente adaptado à situação pandémica e tira proveito de um dos
desenvolvimentos que atingiu um grau de aperfeiçoamento muito relevante permitindo a
participação de grupos numerosos através de vídeo online. Sem este instrumento não teria
sido possível levar a cabo MeetOn’s com a facilidade e a participação que se conseguiu
alcançar.
O modelo mais tradicional das Workshops, também potenciado pelos vídeos online, foi
explorado para tratar temas mais complexos como o “Cadastro Predial – Que Futuro?” ou o
“Futuro da Europa na Era Digital”. Estes temas são especialmente interessantes para os
cidadãos e interessam igualmente à comunidade empresarial.
É curioso referir que o modelo MeetUp não foi abandonado. A “Automação de Processos na
Administração Pública” decorreu em formato híbrido com transmissão em streaming através
de um canal YouTube. Mais uma vez é explorado um formato inovador, desta vez pela área
“Política Digital e Governança” da APDSI.
A regulação do mundo digital não podia ficar de fora das preocupações da APDSI neste ano
2021. O Grupo de Missão “DSA, DMA, e-Privacy” levou a cabo três webinars sobre diferentes
aspetos da regulação do digital, nomeadamente “Como Regular o Digital”, “Serviços e
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Mercados Digitais” e “Ato dos Serviços Digitais”. Esta preocupação sobre a regulação do
mundo digital, há muito que está imbuída, talvez de forma subliminar, nas atividades da
APDSI, dado que não é possível retirar todos os benefícios do digital sem a adequada
regulação.
É importante referir que a formação está também inserida nas atividades deste ano, através
do modelo “TrainOn”, neste caso sobre “Ferramentas Facebook para Instituições do Setor
Social”. Este setor tem sido desde há muitos anos uma preocupação da APDSI. E não é por
acaso que o modelo “TrainOn” em 2021 seja precisamente dirigido ao setor social.
A conferência na área da saúde, este ano sobre “Dados e Conhecimentos em Saúde: Um Sonho
ou Realidade”, voltou às atividades da APDSI. Trata-se de uma das iniciativas mais
emblemáticas que ao longo dos anos a APDSI tem concretizado sempre com enorme sucesso.
O mesmo se passa com as Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Informática em que alguns
dos nossos jovens têm sido medalhados. Esta iniciativa que ocorre cada ano em diferentes
partes do globo requer um esforço financeiro significativo por parte da APDSI, mas é uma
representação nacional que não pode nem deveria ser abandonada.
Este ano ocorreu a 1ª Edição do Prémio Transformação Digital 2021 que se integra nas
iniciativas de promoção da inovação e de adaptação do país às transformações futuras da
sociedade.
Neste texto são ainda referidas quinze outras iniciativas de relevância em áreas diversas.
A APDSI demonstra com este Livro das realizações em 2021 que está viva e com enorme
capacidade de realização no domínio da sociedade digital, contribuindo de forma efetiva para
o desenvolvimento do país, para o crescimento da economia digital e para a melhoria das
condições de vida dos cidadãos.
A Direção da APDSI liderada pela Prof.ª Helena Monteiro deve receber o nosso aplauso e
merecidíssimos parabéns.

José Dias Coelho
Sócio Número 1 da APDSI
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Introdução
A APDSI iniciou o ano de 2021 com o mesmo sentido de dedicação e rigor às causas da
transformação e transição digital em Portugal, querendo ser reconhecida pelo seu contributo
determinante para o desenvolvimento, progresso e consolidação de uma Sociedade da
Informação mais inclusiva, participativa e segura.
Na sequência do contexto exigente verificado em 2020, reconheceu em 2021 um ano de
inúmeros novos desafios e oportunidades, não só face à pandemia do novo coronavírus, como
também devido aos inevitáveis avanços na sociedade como um todo. Neste contexto, deu
continuidade à sua missão, constituindo uma plataforma de debate agregadora, realizando
projetos, estudos e pareceres técnicos, criando espaços de debate e colaboração entre os seus
associados, organizações públicas, privadas, do setor social e especialistas nas mais diversas
áreas das TIC.
A APDSI reuniu o Conselho Geral em 21 de janeiro de 2021, onde partilhou o seu planeamento
para o ano, tendo-se mantido alinhada em torno dos objetivos traçados com a realização de
reuniões semanais entre os membros da Direção, assim como através da dinamização dos
diversos Grupos de Missão, como os “Futuros da Sociedade da Informação”, “DSA, DMA e ePrivacy” e “RGPD – Implementação”, entre outros.
Relativamente à sua atividade, a APDSI revelou-se bastante dinâmica e proativa, tendo
realizado diversos eventos, pareceres, recomendações e contributos, sendo de referir que a
grande maioria dos eventos organizados e realizados pela APDSI tiveram lugar em formato
online, com exceção do MeetUp “Automação de Processos na Administração Pública”, que
se realizou em formato híbrido.
Em fevereiro de 2021, a APDSI realizou o seu primeiro evento do ano, o MeetOn “Maturidade
no RGPD @ Administração Local”, inserido na Área de Segurança e coordenado pelo Grupo
de Missão “RGPD – Implementação”. Posteriormente, já em março, enviou Contributos ao
Plano de Recuperação e Resiliência, tendo centrado os mesmos na transição digital, além da
resiliência e transição climática. Ainda em março organizou a Apresentação Pública do
Manifesto “Um compromisso nacional para uma transformação digital centrada no ser
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humano”, inserido na Área Política Digital e Governança e coordenado pelo Grupo de Missão
“Ética Digital”, tendo o Manifesto reunido 217 signatários iniciais e contado com 170
participações.
Em abril, realizou o MeetOn “Transição Digital @ Economia Circular”, inserido na Área de
Política Digital e Governança, assim como o Workshop “Cadastro Predial – Que Futuro?”,
inserido na Área Território Inteligente, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT)T. Além disso, emitiu uma Recomendação “É urgente regular a transferência de dados
pessoais entre a Europa e os EUA”, no âmbito da Área de Intervenção Política Digital e
Governança.
Em maio, realizou o Workshop “O Futuro da Europa na Era Digital”, inserido na Área de
Intervenção Futuros da Sociedade da Informação, com a colaboração da JUNE. Em junho,
realizou o MeetOn “O Voto Eletrónico – Desafios e Oportunidades”, inserido na Área de
Política Digital e Governança, com o apoio da FCT.
Entre 14 e 16 de junho participou na 7.ª edição da C-DAYS 2021, uma Conferência organizada
anualmente pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Autoridade Nacional para a área
da Cibersegurança. Ainda em junho realizou o MeetOn “A Fiscalidade da Economia Digital”,
inserido na Área Política Digital e Governança.
No dia 29 de junho, decorreu na sede da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (APDSI) a Assembleia Geral Extraordinária Eleitoral, em que foram
eleitos os novos corpos sociais para o triénio 2021-2024. Na sessão liderada pelo Presidente
da Mesa da Assembleia Geral, Professor Doutor José Dias Coelho, foi reeleita a atual Direção,
sem votos contra. Assim, mantêm-se na presidência da Direção Maria Helena Monteiro, e
como vogais, Filipa Fixe, João Catarino Tavares, Luís Nunes, Miguel Brito Campos, Nuno Guerra
Santos e Sofia Aureliano. Todos os elementos da Direção reeleita estão integrados
profissionalmente, de forma ativa, nos setores público e privado, em áreas relacionadas com
a Sociedade da Informação e Transformação Digital. De sublinhar ainda que, pela primeira vez,
as votações se realizaram através de voto eletrónico.
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“Ousar, desafiar e inovar”, com respeito pelo passado da instituição, mantém-se o objetivo
máximo para este coletivo, que se propõe fazer um trabalho de continuidade, com respeito
pelo legado herdado, que tem por dever preservar e cuidar.
No mesmo período, surge um novo Grupos de Missão, liderado por Luís Neto Galvão,
propondo-se trabalhar as temáticas do Digital Service Act (DSA), Digital Marketing Act (DMA)
e o e-Privacy.
Em julho, realizou um ACT!ON sobre Economia Circular no âmbito da atividade do seu Grupo
de Missão “CivicTech”. Seguidamente, realizou um MeetOn “Economia Circular de Dados”,
inserido na Área de Política Digital e Governança, com o patrocínio da Oracle.
Organizou o Prémio Transformação Digital 2021, inserido na Área de Política Digital e
Governança, visando 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 eficiente e mais próximas do cidadão.
Deu início ao Ciclo #Regulação Digital, com a organização do seu primeiro Webinar “DMA e
DSA - Como regular o digital”, inserido na Área Segurança, no âmbito do seu Grupo de Missão
“DSA, DMA e e-Privacy”.
Em outubro, realizou o MeetOn “A Inteligência Artificial no Suporte à Gestão de
Infraestruturas Críticas do País, o caso da energia”, inserido na Área de Inteligência Digital.
Deu continuidade ao Ciclo #Regulação Digital, com a realização do Webinar 2 “Serviços e
Mercados Digitais – DSA e DMA II”, inserido na Área de Intervenção de Segurança, no âmbito
do Grupo de Missão “DSA, DMA e e-Privacy”.
Em novembro, realizou o MeetUp “Automação de Processos na Administração Pública”,
inserido na Área Política Digital e Governança. Neste mês emitiu ainda uma Recomendação
sobre a Proposta de Lei dos Serviços Digitais, no âmbito da sua Área Política Digital e
Governança. Realizou também o MeetOn “O Futuro da Mobilidade”, inserido na Área de
Ambiente e Energia.
Em dezembro, realizou o TrainOn “Ferramentas Facebook para Instituições do Setor Social”,
inserido na Área Cidadania e Inovação Social, em formato online. Deu continuidade ao Ciclo
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#Regulação Digital, com a realização do Webinar 3 “Ato dos Serviços Digitais – DSA III”,
inserido na Área de Segurança, no âmbito do Grupo de Missão “DSA, DMA e e-Privacy”.
Terminou o ano de 2021 com a Conferência Anual de Saúde sob o tema “Dados e
Conhecimentos em Saúde: um sonho ou uma realidade?” inserida na Área de Saúde, no
âmbito do Grupo de Missão “Saúde”.
No que diz respeito à sua comunicação com o exterior, a APDSI elaborou e difundiu diversas
notícias de relevância para as organizações públicas, privadas e sociais, tendo promovido uma
forte difusão das suas entidades parceiras e patrocinadoras, com a divulgação de
eventos/atividades, programas, plataformas, posições, cartas, pareceres, conferências,
inquéritos, declarações e cursos.
A APDSI lançou um instrumento para ajudar os contribuintes no momento de consignar o seu
IRS e promoveu ainda o estreitamento da parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança,
comprometendo-se a realizar conjuntamente iniciativas e atividades em rede, tendo em vista
o reforço do quadro jurídico-institucional da Cibersegurança.
Assinou, enquanto entidade integrante da Coligação Portuguesa para a Empregabilidade
Digital (CPED), no contexto da sua presença no Workshop “Empregabilidade Digital”, o
Memorando de Cooperação para a Reimplementação da Coligação Portuguesa para a
Empregabilidade Digital, comprometendo-se a cooperar na Estratégia Nacional e na
elaboração do Plano de Ação para a Empregabilidade Digital 2021—2026, relativamente aos
eixos estruturantes do Programa INCoDe.2030.
Marcou ainda presença, a convite da INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda, no evento
de lançamento da iniciativa “Selos de Maturidade Digital – Portugal pioneiro na certificação”.
Celebrou-se em 2021 o vigésimo aniversário da APDSI, o que constituiu um marco e uma
inspiração para toda a atividade do ano, estando a ser preparado um livro dedicado a celebrar
estas duas décadas de atividade.
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1. MeetOn “Maturidade no RGPD @Administração Local”
27 de janeiro de 2021

A APDSI começou 2021 com o MeetOn / Webinar “Maturidade no RGPD @ Administração
Local”, no dia 27 de janeiro. Esta foi a primeira iniciativa do ano a decorrer online e que juntou
cerca de 180 participantes.
Orlando Colaço, Co-Coordenador do Grupo de Missão da APDSI “RGPD Implementação” – o
responsável por este MeetOn, foi o moderador da sessão e quem apresentou os oradores que
deram os seus testemunhos sobre o estado atual do RGPD. O Grupo pretende estabelecer um
modelo de rating de maturidade na proteção de dados e, com essa finalidade, construiu um
questionário disponibilizado no sítio na web da APDSI que é detalhado mais à frente neste
documento.

--Os oradores do evento foram:
•

Alexandre de Sousa Pinheiro, Doutor em Direito e Professor universitário na
Universidade Europeia e Diretor da ASP - Consultoria e Formação, é também
advogado. Foi vogal da CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados e apresentou

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

15

Realizações da APDSI no ano de 2021

uma tese de doutoramento sobre Privacidade e Proteção de Dados. É coordenador do
Comentário sobre o RGPD publicado em 2018.É participante habitual em conferências
sobre proteção de dados tendo publicado mais de 40 títulos.
•

Luis Neto Galvão, é sócio da SRS Advogados, sendo responsável pela prática de
Proteção de Dados e co-responsável pelo departamento de Telecomunicações, media
e tecnologia. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa,
tem um mestrado em estudos europeus, política e administração pelo colégio da
Europa/Bélgica. Entre outras funções, foi consultor do Conselho da Europa e perito na
Comissão Europeia na área da proteção de dados pessoais.

•

Filipe Barata Pereira, Head of Digital Lead & Protection na LCG Consulting; é
responsável pela proteção de dados e segurança da informação e tem acompanhado
diversas organizações, incluindo algumas autarquias no seu caminho para a
conformidade.

•

Cristina Máximo dos Santos, Data Protection Officer (DPO) da Caixa Geral de
Depósitos; é vogal da direção da Associação de Encarregados de Proteção de Dados.
Tem uma longa carreira no setor bancário, nos departamentos de compliance e
assuntos jurídicos da CGD e do Caixa-Banco de Investimento. Foi assessora do gabinete
do Presidente do Tribunal Constitucional e, anteriormente, do respetivo Gabinete de
Juízes. Leciona em várias instituições de ensino superior e é autora de várias
publicações nas áreas da sua especialidade.

•

Wilson Lucas, Coordenador do Grupo de Missão da APDSI “RGPD Implementação”. É
DPO no Instituto de Informática, IP.

Alexandre de Sousa Pinheiro falou sobre as expectativas que existem à volta do RGPD para
2021. O Regulamento é aplicado a todos os indivíduos na União Europeia e no Espaço
Económico Europeu.
De que modo é que o RGPD tem sido menos cumprido ou tem havido mais aplicação de
sanções? Este foi o ponto de partida para a apresentação do professor que nota que é
essencialmente sobre a segurança da informação e medidas organizativas que tem havido um
maior acervo de sanções por parte das autoridades nacionais e coimas aplicadas a grandes
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tratadores de informação frequentememte relacionadas com o consentimento, o que
também tem inspirados mais cuidados quer por parte de entidades públicas, quer por parte
de entidades privadas.
As empresas de Big Tech também foram alvo de aplicação de sanções por autoridades de
controlo nacionais, mas nenhuma chegou a decisão pelo Tribunal de Justiça da União
Europeia. O que se tem verificado é que o incumprimento do regulamento se baseia nas regras
de minimização do tratamento de dados e no incumprimento de regras sobre consentimento
(artigo 5.º).
O professor nota que há uma expectativa muito forte para 2021 relacionada com modo como
as empresas vão reagir ao acórdão C-311/18 - Schrems II sobre a declaração de invalidade do
Privacy Shield e afetando, essencialmente, a transferência de dados para os Estados Unidos.
O Acórdão vai levantar questões na transmissão de dados para outros Estados que não apenas
os Estados Unidos. “Vamos ter um conjunto de necessidades de articulação para 2021 com
uma dimensão muito significativa”, salientou.
Temos ainda matéria relativa à proteção de dados no ambiente das comunicações eletrónicas.
E com Portugal na Presidência do Conselho da União Europeia “é expectável que exista
intervenção do Estado Português no sentido de alterar o legado da presidência que foi deixado
pela Alemanha”.
Na fase de perguntas e respostas por parte dos participantes no MeetOn, o professor Referiu
que por vezes na legislação interna encontramos atos que podem ser considerados
incompatíveis com o RGPD, como, por exemplo, portarias na área da contratação pública que
versam sobre a conservação de dados pessoais.
Luis Neto Galvão, tem uma perspetiva sobre a Proteção de Dados para 2021 que engloba
múltiplos desafios, devido à pandemia que, acredita, vai manter-se sem exceções ao longo
deste ano, continuando a levantar questões como o trabalho remoto e a sua monitorização,
bem como vários outros problemas que vão continuar a surgir no contexto laboral e a exigir
uma resposta no que respeita à proteção de dados.
2021 será, para o advogado, mais desafiante com uma crescente exigência por parte dos
cidadãos em matéria de proteção de dados, ajudada pela implementação do 5G: “Estamos na
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fase de leilão para atribuição de espectro e vamos, provavelmente, ter um novo operador”.
5G é sinónimo de Internet das coisas e de uma nova fase na qual os dados pessoais vão
explodir com o desenvolvimento dos carros autónomos, weareables e domótica, logo é um
enorme desafio para a proteção de dados.
As grandes tecnológicas vão continuar a ter uma expansão muito significativa enfrentando, a
par disso, uma maior exigência por parte dos titulares dos dados. Exemplo dessa crescente
exigência no que concerne à proteção de dados verificou-se muito recentemente quando o
WhatsApp perdeu alguns dos seus utilizadores devido a uma estratégia de atualização dos
seus termos e condições e política de privacidade que Luís Neto Galvão considerou “pouco
inteligente”.
Ainda no que toca ao poder das grandes tecnológicas, está em curso uma resposta das
autoridades europeias à enorme quantidade de dados gerados por aquelas empresas baseada
no direito da concorrência. “A Comissão Europeia, através do Digital Markets Act, procura
aplicar uma às tecnológicas uma lógica de silos de modo que permitir a separação entre dados
gerados nas diversas áreas de negócio que me parece uma abordagem interessante na
proteção de dados das pessoas singulares”, aponta.
Até 2023 vamos continuar a ter novas leis de proteção de dados e 65% da população mundial
vai estar abrangida por elas, sendo “importante para nós que existam leis que nos deem
garantias de que os nossos dados estão protegidos quando vão para fora do espaço europeu.
Porque efetivamente circulam por todo o lado”, resumiu Luís Neto Galvão.
Por seu turno, o Acórdão Schrems II veio impor uma muito maior responsabilização de todas
as entidades que exportam dados pessoais para fora da União Europeia
Sobre o Brexit, foi feito um acordo de última hora que nos vai permitir continuar a exportar
dados até ao final deste semestre, mas depois disso vai gerar-se uma situação particularmente
desafiante, dado que, ao dia de hoje, ainda não se sabe se haverá uma decisão de adequação
da Comissão Europeia. 2021 também será o ano de aprovação das novas cláusulas standard
da União Europeia relativas à legitimação da exportação de dados.
A Presidência Portuguesa apresentou uma proposta de regulamento de e-privacy, mas,
provavelmente, seis meses não vão chegar para completar o processo decisório europeu. Fica,

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

18

Realizações da APDSI no ano de 2021

todavia, um impulso importante a esta lei especial no contexto das comunicações eletrónicas
e o apelo à necessidade urgente de cooperação entre as várias autoridades europeias de
proteção de dados: “Grandes tecnológicas concentram-se apenas nalguns Estados Membros,
daí ser importante que haja colaboração entre todas, incluindo a nossa CNPD”.
No nosso Governo, em termos de segurança, Luís Neto Galvão considera que falta ainda uma
portaria que regule certos aspetos do tratamento de dados na Saúde e que ainda não há
qualquer pista sobre quando surgirá.
Filipe Barata Pereira abordou neste MeetOn os modelos de maturidade que têm como
vantagem estabelecer uma análise da adoção do RGPD na Administração Pública.
Quanto às expectativas para 2021, Filipe Barata Pereira considera que a Transição Energética,
que à partida não parece relacionada com a proteção de dados, vai trazer uma carga adicional
às autarquias que estão a iniciar um caminho rumo às cidades inteligentes, pois obriga a uma
transformação na forma como as próprias organizações vão pensar o modelo de
relacionamento com os cidadãos.
Quanto aos modelos de maturidade em relação à privacidade, estes não são em si mesmo um
objetivo final, mas permitem entender o caminho que está a ser feito para a conformidade.
Há vários níveis e modelos de maturidade de uma organização que estão diretamente
relacionados com a capacidade que a mesma tem de medir e estabelecer uma melhoria
contínua nos seus objetivos e, neste caso em particular, em termos de conformidade e
privacidade nos seus processos.
Entender o quanto não se sabe é um sinal de maturidade, tal como aceitar que se tem mais
a ganhar a ouvir que a falar, respeitar o outro, e não assumir um lado pessoal ficando
facilmente ofendido.
Organizações e autarquias não são alheias à necessidade de recolher feedback dos munícipes,
bem como de entender como a mensagem deve ser passada em termos comunicacionais. Tem
de existir uma relação madura de relacionamento entre todos os envolvidos e os municípios
têm de analisar muito bem como as mensagens estão a ser transmitidas, de modo que o
cumprimento das normas também os diferencie e seja visto como mais um modelo de
qualidade e confiança por parte dos munícipes.
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O primeiro confronto das autarquias com o RGPD é com os riscos porque “no aferir dos riscos
temos noção das vulnerabilidades a que estamos sujeitos. O dano reputacional pode até ser
mais danoso do que determinada coima aplicada”, frisa Filipe Barata Pereira, esclarecendo
que a necessidade de reajuste surge acompanhada de uma necessidade de adaptação da
própria organização.
Se não olharmos para a proteção de dados apenas como uma legislação que deve ser aplicada,
mas sim como algo transversal à organização e visível na forma como todos se comportam
relativamente aos direitos dos titulares, parte do percurso para se atingir a maturidade estará
feito.
Neste percurso, o primeiro estágio é de não consciência da importância e necessidade de
respeitar o utente enquanto titular dos dados. Muitas vezes não há uma pessoa que
desempenhe esse papel de controlo na organização e frequentemente é atribuída a tarefa
sem disponibilizar as condições necessárias, e sem uma reflexão da importância da
conformidade nos processos.
Num nível de maior maturidade, a organização aprende com os seus erros. Estar em
conformidade pode resultar até num voto de confiança dos munícipes que têm consciência
da importância da privacidade e observam um procedimento orgânico que trespassa a
organização e em que todos os elementos percebem o respeito que implica a proteção de
dados. Tudo isto pode ser um fator de diferenciação, destaca Filipe Barata Pereira.
Para as cidades do futuro e a transformação inerente, a proteção de dados não pode ser vista
como um entrave à inovação. A clareza do que é feito e os seus benefícios devem, isso sim,
ser frontalmente comunicadas ao munícipe.
Os territórios inteligentes vão implicar a captação de um elevado volume de informação, com
a dificuldade em cumprir todas as regras do RGPD e consentimento a surgir no horizonte como
uma forte possibilidade. A lei é comum a todos os municípios, mas em todos eles verifica-se
um grande ímpeto no tratamento de dados pessoais – sensíveis e comuns – e deve procurarse uma maior sensibilização de quem trabalha estes dados.
Também no momento de perguntas e respostas, Filipe Barata Pereira respondeu sobre
como o modelo de maturidade de compliance ao RGPD se aplica a uma comunidade
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intermunicipal. É possível tipificar documentos entre autarquias, mas cada uma terá uma
especificidade que carece de análise granular específica. Parte do programa de proteção de
dados pode ser partilhado entre municípios, mas haverá sempre a necessidade de adequação
à conformidade, realizada especificamente por cada município.
Genericamente, mesmo dentro de um grupo com regras semelhantes, existem
especificidades de negócio distintas que acabam por intervir e promover algum risco,
esclareceu.
Cristina Máximo dos Santos, Data Protection Officer (DPO) da Caixa Geral de Depósitos,
destacou vários desafios na implementação do RGPD desde 2018; inicialmente, para se
atingirem valores mínimos de conformidade; em 2019, com a publicação da Lei nacional de
proteção de dados que consagrou requisitos regulatórios complementares sobre proteção de
dados, não esquecendo as duas importantes deliberações da CNPD relativas à desaplicação
de algumas normas da Lei nacional (Deliberação 2019/494) e à dispensa de aplicação de
coimas às entidades públicas no âmbito de processos de contraordenação concretamente
instaurados (Deliberação 2019/495). Os desafios do RGPD em 2020 e 2021 centram-se
essencialmente no âmbito da crise pandémica que atravessamos (prestação de serviços à
distância, regime de teletrabalho, leitura da temperatura corporal de trabalhadores e utentes
de serviços públicos, dados de saúde e prevenção de propagação da doença). Destacou que,
em agosto de 2022, termina o prazo de três anos durante o qual - mediante pedido
fundamentado à CNPD e decisão, também fundamentada, desta autoridade de controlo – as
entidades públicas estão dispensadas da aplicação de coimas por violação de princípios e
regras do RGPD.
“Esperemos que 2021 seja o derradeiro ano de pandemia, mas ainda há alguns desafios que
obrigam a uma dupla reflexão à prestação de serviços à distância, não só aos munícipes, mas
às empresas como um todo que adotaram o trabalho à distância para continuarem a entregar
produtos e serviços aos seus clientes”, afirma Cristina Máximo dos Santos.
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados assenta em três fatores – jurídico,
tecnológico e processos internos, os quais exigem e implicam conhecer a organização.
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Como DPO e co-criadora do modelo de maturidade, assinalou como quarto fator do RGPD, a
gestão da mudança associada à mudança de paradigma para organizações e as pessoas que o
RGPD introduziu. Para a conformidade das organizações com o RGPD, o contributo individual
de todos os membros da organização é decisivo, mas a pedra de toque está no compromisso
da gestão de topo com a conformidade, para se conseguir uma mudança de mentalidade e
uma adesão plena aos princípios da proteção de dados: uma cultura organizacional de
proteção de dados.
Como se consegue a conformidade e as tão desejadas vantagens para as organizações? Do
ponto de vista interno de uma organização, a conformidade assenta no princípio da
responsabilização. É muito importante sublinhar que mesmo havendo prestadores de
serviços e DPO externo (vulgarmente, “DPO as a service”), a responsabilidade é sempre da
organização. Não é o DPO que responde perante as autoridades de controlo e titulares dos
dados. O DPO informa e aconselha o responsável pelo tratamento e os seus colaboradores,
sendo ponto de contacto com a autoridade de controlo. O RGPD consagra a responsabilidade
das organizações, enquanto responsáveis pelo tratamento de dados. A designação de DPO é
de enorme importância e uma mais-valia para o aconselhamento quanto ao cumprimento
deste princípio da responsabilidade das organizações, mesmo nas situações em que tal
designação não resulta de uma obrigação legal.

Atingir um patamar superior de conformidade pode não ser fácil, mas é mais exigente ainda a
organização manter-se nesse patamar superior. As organizações devem, todavia, entender
que a conformidade é uma melhoria contínua, integrando um “ciclo virtuoso”, que exige
planear, fazer, verificar, agir e validar/avaliar o que se fez.
Sobre a necessidade de medir o grau de conformidade com o RGPD por parte de uma
organização, e destacando que a fiabilidade do resultado apurado no modelo de maturidade
depende da qualidade e veracidade da informação fornecida, Cristina Máximo dos Santos
finalizou a sua intervenção, resumindo as vantagens dos métodos de maturidade:
•

São um instrumento de navegação para se chegar à meta da conformidade;

•

Ajudam a conhecer a organização (pontos fortes e menos fortes) e as pessoas;
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•

Fornecem alertas e indicadores;

•

Facilitam o diagnóstico;

•

Indicam onde intervir e estabelecer prioridades;

•

Ajudam a definir e implementar planos de ação e revisão;

•

Apoiam a avaliação do que se fez, do que falta fazer e dos respetivos resultados;

•

Auxiliam o governo da organização.

“É preciso um rigoroso exercício de auto-avaliação e perceber as nossas fraquezas e forças, a
par de ajuda especializada para melhorar”, respondeu Cristina Máximo dos Santos, quando
questionada sobre o que fazer quando determinada organização deteta fragilidades na sua
atuação.
Wilson Lucas, Coordenador do Grupo de Missão da APDSI “RGPD Implementação”
apresentou, precisamente, o modelo de maturidade do RGPD com uma demonstração prática
de um questionário que produz como resultado um rating, ajudando as organizações a fazer
um exercício contínuo de melhoria.
O RGPD tem que fazer parte da cultura da organização e o objetivo tem de passar a ser
business as usual – encarar a privacidade como um reflexo e não como um incómodo.
A ideia de lançar este questionário surgiu em 2019, numa análise ao rating associado à
cibersegurança, de onde veio a intenção de avaliar a postura das organizações face ao RGPD
do ponto de vista jurídico, tecnológico, processual e comportamental.
As respostas dadas são da responsabilidade da organização que a utiliza. A fiabilidade do
modelo tem a ver com a fiabilidade das respostas ao questionário que pretendem demonstrar
que a mudança que tem de ser incentivada e gerida, devendo ir além do mero cumprimento
do RGPD.
Todos os temas ou requisitos regulatórios estão contemplados neste questionário que está
disponível na página oficial da APDSI, através de um link associado ao Grupo de Missão
(https://apdsi.pt/grupo/rgpd-implementacao/). Este questionário aplica-se a entidades da
Administração Pública Local.
Gravação: https://youtu.be/np6kckBYpPQ
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2. MeetOn “Transição Digital @Economia Circular”
08 de abril de 2021

APDSI organizou mais um MeetOn, desta vez sobre “Transição Digital na Economia Circular”
e com moderação de Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI.
A Economia Circular tem sido referida como um dos pilares para o combate às alterações
climáticas e na luta por um desenvolvimento mais sustentável do planeta, na senda dos
objetivos definidos pela ONU. Na Europa foram aprovados o Pacto Ecológico Europeu
(European Green Deal) e o Plano de Ação para a Economia Circular que têm sido apoiados pelo
Governo português, mas também por empresas e autarquias.
A Economia Circular, sendo uma área nova, tem aplicabilidade urgente, sendo, também por
isso, fortemente apoiada pelas tecnologias digitais – de grande auxílio na gestão dos recursos
e na articulação das cadeias de valor.

--Sabendo que, apesar de a União Europeia ser responsável apenas por 10% da emissão dos
gases com efeito de estufa, Ana Sofia Vaz, do Gabinete da Secretária de Estado do Ambiente,
sublinhou que a União Europeia (EU) tem estado na linha da frente no que toca a responder
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aos desafios causados pelas alterações climáticas, a degradação ambiental e a perda de
biodiversidade causada pela atividade humana. A prová-lo está o Pacto Ecológico que
pretende impulsionar a meta de zero emissões líquidas de GEE até 2050. Este pacto assenta
num plano de ação com vista a fomentar a utilização eficiente dos recursos através da
transição para uma economia limpa e circular, restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição.
Entre 2012 e 2018, o número de postos de trabalho na UE associados à economia circular
cresceu 5%, atingindo cerca de 4 milhões. De acordo com o Eurostat em 2017, 1,8% das
pessoas empregadas em Portugal estavam afetas a setores ou áreas centrais para a economia
circular, ligeiramente acima da média europeia de 1,7%, o que significa que Portugal está,
efetivamente, empenhado em trabalhar a área do emprego por forma a postar na economia
circular.
Na UE, prevê-se que a adoção das propostas legislativas contidas no pacote de economia
circular criaria mais de 170 000 empregos diretos até 2035. Todavia, para que tal aconteça,
Ana Sofia Vaz dizer ser necessário que “os trabalhadores adquiram as competências
requeridas pela transição ecológica – razão pela para o qual a Comissão Europeia atualizou a
Agenda de Competências e lançou um Pacto para as Competências em 2020, incidindo
também na dupla transição digital e ecológica”.
A digitalização possibilita também processos mais eficientes nas empresas, tendo um papel
relevante na conceção de produtos modulares e reparáveis que podem ser atualizados, por
oposição ao modelo de economia que vínhamos a seguir mundialmente, ajudando a minimizar
desperdícios e prolongando a vida útil dos produtos com menos custos de transação e
parceiros inovadores. Portugal foi o primeiro país a assumir o compromisso da
descarbonização em 2050.
Paula Freixial, também especialista em economia circular do Gabinete da Secretária de
Estado do Ambiente, focou a sua intervenção na área das águas, reiterando que, também
aqui, o modelo tradicional de gestão tem que ser contrariado, por forma a incutir um maior
valor ao recurso sem lhe aumentar os custos finais.
Reutilizar e regenerar a água é fundamental, através de um recurso mais moderado,
recorrendo a sistemas naturais de tratamento para seja devolvida e reintegrada no seu ciclo
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natural com custos reduzidos. “Para o ciclo urbano da água, a preservação dos recursos dentro
do sistema natural deve ser prioritária para todos os intervenientes; temos de olhar para a
água de modo sistémico e aplicar os mesmos princípios da economia circular”, sublinha Paula
Freixial, também favorável à digitalização do setor.
As perdas de água em Portugal correspondem a 30% do total disponível. A ligação entre a
água e a estrutura que “alimenta” tem de ser, francamente, melhorada, a par de uma partilha
do recurso entre as mais diversificadas infraestruturas.
O desafio que se coloca a Portugal é, para Paula Freixial, como podemos ser mais eficientes
com a utilização de água, reduzindo o consumo de energia, à base de carbono, fornecendo
materiais com interesse económico e ambientalmente sustentáveis.

O tema da economia circular aliado à tecnologia está a ser bem compreendido pelas
empresas, defende Sofia Santos, Sustainable & Climate Finance Specialist, porque promove
uma melhoria no uso de recursos e acelera o processo de descarbonização.
A professora defende que a eficiência energética dos aparelhos que utilizamos está a ser
muito bem aceite pelo consumidor que também associa essa melhoria à ajuda que a
tecnologia veio proporcionar. Por outro lado, “o equipamento digital precisa de um conjunto
de materiais que já se conseguem identificar que têm um fim de vida reduzido, mas o setor
percebe a urgência da adaptação dos equipamentos em uso final de vida; isto é muito
importante para o setor”.
Os minerais também usados nas tecnologias podem estar em zonas de conflito, por isso, há
que garantir que as empresas têm respeito pelos direitos humanos dos países onde são
extraídos. “É preciso perceber no final de vida dos telemóveis o que acontece ao material
usado no seu fabrico que já escasseia em termos mundiais”, alerta. A tecnologia é
fundamental para se reduzir o impacto ambiental, é uma alavanca, mas também tem de
aumentar o tempo de vida dos cada vez mais aparelhos eletrónicos existentes no Planeta.
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Gonçalo Amorim, CEO da BGI – Building Global Innovators, uma empresa incubadora de
startups com grande foco na área da Economia Circular, tem uma perspetiva de base
tecnológica para startups e, igualmente, no setor agrícola, apesar de algumas indústrias mais
tradicionais terem tendência a manter-se num modelo de economia linear; algo que será,
inevitavelmente, mudado.
A BGI tem mais de 50 programas em curso voltados para os paradigmas e transições que
ocorrem nos mais diversos mercados.
Em 2019, em parceria com o Ministério do Ambiente, a empresa criou um programa que
pretendia contagiar as PMEs a olharem para as oportunidades económicas que advêm da
adoção de um modelo de economia circular. “No ambiente rural há oportunidade de mudar
o setor agroflorestal; é um setor de que se fala nas questões energéticas e de transportes, não
ignorando que há muitos “dados adquiridos” que podem ser repensados e reintegrados num
modelo assente em economias sociais viáveis, cadeias produtivas mais curtas e demonstrar,
com dados, que é possível criar uma cadeia alimentar mais sustentável.
Na agricultura tem de ser feita uma reforma que faça sentido para os próprios agricultores,
seguindo protocolos mais amigos do ambiente e com certificados energéticos mais verdes.
Esta é uma oportunidade para Portugal se destacar em matéria de inovação.

João Meneses, Secretário-Geral do BCSD Portugal - Business Council for Sustainable
Development – define economia circular como a diminuição do consumo de recursos
naturais, tornando as cadeias de valor nas empresas mais otimizadas e diminuindo a poluição
global.
A tecnologia, nomeadamente a Indústria 4.0, será o grande contributo para a economia
circular, sendo exemplo disso a economia de partilha, muito presente nas mais variadas apps
de partilha de roupa (muito popular na China) ou carros, que representam uma tendência em
que o consumidor não detém, mas tira partido do ativo.
As impressões 3D também trazem grandes benefícios, ao mesmo tempo que permitem uma
redução de desperdício de matérias-primas, que também são reduzidas nas encomendas
feitas à medida e nos materiais entregues a granel em casa.
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Outro exemplo que deu do contributo do digital para a economia circular foi, precisamente, a
mobilidade elétrica e os drones. Dados de precisão e IoT serão decisivos para fazer esta
mudança nas cadeias de valor e avaliar a pegada carbónica de cada objeto ou alimento.
As novas gerações de consumidores querem saber, não só, como é que determinada peça foi
feita, mas também tudo o que envolveu e impactou para fazerem escolhas não só mais
económicas, mas, também, mais sustentável.

Descarbonização total em 2050 será um objetivo real ou utopia?
João Meneses observa que reduzimos 5,6%, mas ano após ano temos vindo a conseguir essa
redução em níveis recorde. Olhando para este ciclo, é possível, embora se trate de um desafio
sistémico e que pouco resultado trará se continuar a ser apenas uma iniciativa muito
individualizada de alguns cidadãos e empresas que estão na direção certa.
Sofia Santos quer que os seus filhos netos beneficiem dessa neutralidade carbónica e tudo
tem de ser feito para alcançar esse cenário de urgência do Planeta Terra. Para tal, fica a certeza
de que já estão a ser feitas mudanças significativas na economia que podem ajudar, de forma
muito significativa, a alcançar essa meta. Em junho de 2022 vai entrar em vigor um
regulamento no qual os requisitos de capital dos bancos vão estar ligados aos riscos
ambientais associados aos seus empréstimos.
O Projeto Europeu de descarbonização pode precisar de mais liderança, alerta Gonçalo
Amorim, dando as alterações que já ocorreram nos Estados Unidos face à recente mudança
de presidência a que assistimos.
Sofia Santos e Paula Freixial concluem que a estratégia europeia para a economia circular está
bem definida e vai levar-nos a conseguir alcançar esse objetivo.
O acesso a conhecimento fará, sempre, parte da solução.

Gravação: https://youtu.be/fNJps8Wjvpw
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3. MeetOn “O Voto Eletrónico: Desafios e Oportunidades”
27 de maio de 2021

A APDSI organizou a 27 de maio o seu 15.º MeetOn sobre “O Voto Eletrónico – Desafios e
oportunidades”, um dos mais participados MeetOns deste ano, atendendo ao facto de o voto
eletrónico ser uma das questões mais discutidas nos últimos anos a cada eleição onde o
elevado índice de abstenção é notícia, mas também porque, depois da pandemia, houve uma
consciência generalizada das vantagens do voto em mobilidade, especialmente por parte dos
eleitores residentes no estrangeiro.
A APDSI já tem uma longa tradição nesta área, nomeadamente através do estudo sobre “O
Desenvolvimento da Democracia Eletrónica em Portugal”, publicado em 2008 e a conferência
/ debate sobre “Voto Eletrónico para todos os Portugueses”, realizada em 2017 na Assembleia
da República, para debater os desafios tecnológicos, sociais e políticos que decorrem da
democracia eletrónica e, em particular, do voto eletrónico universal e em mobilidade.
Neste MeetOn ficaram opiniões de diferentes ângulos relativas à opção pelo voto eletrónico.
Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI, moderou o encontro onde se recordou que
em Portugal tem havido diversas experiências nesta área do voto eletrónico apoiadas por
diferentes Governos.
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--Luís Moreira, Professor no Instituto Piaget, começou a ronda de intervenções com a
publicação dos resultados de um questionário feito pelo Instituto Piaget em colaboração
com a APDSI, que teve por objetivo avaliar a adesão e confiança dos portugueses ao voto
eletrónico.
Este inquérito decorreu online entre os dias 5 e 24 de maio e contou com 2114 respondentes
(distribuídos de forma equilibrada entre género e faixas etárias) numa primeira fase do
projeto que vai avançar para uma segunda fase, com uma amostra mais abrangente e com
maior representatividade (este foi distribuído apenas nas redes sociais).
A maioria dos participantes no inquérito votou nas últimas eleições e admite que, se tivesse
essa possibilidade, teria aderido ao voto eletrónico. Se o voto fosse em mobilidade, o
telemóvel seria o device escolhido para exercer o voto.
Os principais fatores de atratividade apontados ao voto eletrónico são comodidade, adesão,
facilidade e confiança. Quanto ao que leva estes respondentes a confiarem no voto eletrónico,
é a possibilidade de o sistema ser auditado por uma entidade independente, saber em que
condições os votos ficam guardados, a possibilidade de verificar o voto antes e depois das
urnas fecharem e a garantia de anonimato.
Já quando na balança entra o fator receio do voto eletrónico, entram na equação as falhas de
segurança nos sistemas informáticos, o receio de fraude e roubo de dados pessoais.
Quem considerava ter conhecimentos sobre os riscos associados ao voto eletrónico ainda
respondia que o voto deveria ser encriptado juntamente com os dados do eleitor – o fator
humano é o mais arriscado no voto eletrónico.
Luís Amaral, Professor Associado na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, tem
uma experiência de voto eletrónico em contexto organizacional que descreve como de
“sucesso pacífico”, já desde 2006 quando na Universidade do Minho foi implementada uma
plataforma de votação eletrónica(e-VotUM). Essa plataforma foi modernizada em 2016
quando foi utilizada na eleição do Conselho Geral da Universidade em questão. “Não há vozes
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dissidentes, nem a sua utilização levantou grandes preocupações. A votação dos alunos não
ia além dos 4% e desde que se usa esta plataforma passou para 15%. Hoje em dia já é uma
prática corrente”, descreve.
Em contexto de eleições nacionais o professor destacou a confiança como um dos elementos
fundamentais para que haja uma efetiva adesão ao voto eletrónico e para a qual há soluções
“baratas e óbvias”. A questão da soberania também se levanta, devendo as soluções a adotar
combater os riscos atuais. Referiu ainda que 25% da população portuguesa já é nativa digital,
o que significa que quase tudo na sua vida passa pelo telemóvel, tablet ou computador e,
portanto, não vê qualquer sentido numa obrigatoriedade de deslocação a um posto físico no
dia das eleições. “É uma teimosia que continua a existir, mas mantenho a esperança que a
recente resolução da Assembleia da República que pede ao Governo para estudar o assunto
seja o início de uma nova era”, resume Luís Amaral.
Luís Vidigal, sócio fundador da APDSI, acredita que o futuro passa pela adoção de soluções
híbridas em vez de soluções únicas, ou seja, a opção entre voto em mesa eleitoral com
recurso a urna eletrónica ou voto em mobilidade através do PC ou telemóvel. Qualquer uma
destas opções poderá convergir entre si, desde que haja interoperabilidade semântica e
tecnológica entre elas.
As comunidades portuguesas no estrangeiro também têm defendido a utilização do voto
eletrónico em mobilidade e que o voto por correspondência devia se melhorado.
A título de exemplo, Luís Vidigal referiu-se ao sistema da Estónia (assegurado por um
fornecedor inglês) que é o mais conhecido, que recorre a voto anonimizado por via eletrónica
através da assinatura digital do voto com o eleitor, sem que seja garantido o anonimato real
do voto para que seja possível alterar o voto antes do fecho das urnas. Apesar da segurança e
auditabilidade serem os fatores mais valorizados no sistema da Estónia, o anonimato não está
garantido, dada a possível reversibilidade da encriptação.
No MeetOn Luís Vidigal lançou o desafio aos participantes para fazerem uma votação teste
através da utilização do sistema dVote (que permite usar qualquer sistema de identificação,
incluindo a chave móvel digital ou o cartão de cidadão. Os dados são distribuídos por um
número aleatório de locais “observadores” para reforçar a segurança e estão encriptados,
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permitindo a auditoria para verificação de eventuais fraudes. O anonimato é real e total e
ninguém de topo tem acesso ao controlo de segurança, assegurou Luís Vidigal.
O teste do referendo, para que os participantes no MeetOn escolhessem em que modalidade
preferiam votar nas próximas eleições, foi positivo e a opção “Voto Eletrónico em Mobilidade”
foi escolhida por 75% dos votantes, contra 14% do “Voto em Papel” e 11% do “Voto Eletrónico
Presencial”, enquanto o “Voto por Correspondência” não obteve qualquer voto.
Pedro Filipe Soares, Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, abordou as
questões políticas e sociais que ainda existem em relação ao voto, nomeadamente com
problemas reais que surgem num voto não presencial. O voto forçado é um problema que
existe: “Este risco não é apenas teórico. Ninguém sabe explicar a votação que aconteceu em
Macau e que quase levou, de forma inesperada, à eleição de um determinado deputado para
a Assembleia da República; um erro que quase levou a que um deputado fosse eleito de forma
fraudulenta”.
Pedro Filipe Soares é da opinião que o voto não presencial pode exercer uma pressão sobre
o indivíduo. Já o voto por correspondência para a nossa legislação e no que respeita à
emigração foi aceite, para se evitarem grandes deslocações, num contexto só assumido nas
eleições legislativas porque há círculos específicos para dentro e fora da Europa.
A AR votou a opção de estudar o voto eletrónico que pode conduzir à sua aprovação. O
processo atualmente em vigor tem uma virtude: eleitos de qualquer lista podem reclamar
sobre o resultado, que, depois, pode ser submetido a escrutínio em tribunal, judicial, se algo
correr mal. “Esta é uma salvaguarda enorme para o sistema democrático”, ressalva.
Na urna em papel, na dúvida, várias pessoas podem contar os votos; numa base de dados há
vários momentos que tornam a adulteração possível, advoga o representante do BE, que
manifesta, ainda, o receio da perda de soberania face a países estrangeiros: “são
preocupações e reflexões que temos de ultrapassar para se chegar ao voto eletrónico, sem
esquecer a fiscalização”.

Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, começou por apresentar dados relativos ao número de países que, na sequência da
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situação pandémica, adiaram as suas eleições nacionais ou regionais: 78 de todos os
continentes.
Daqui partiu para a questão: Será que o voto eletrónico pode ser a melhor solução para
aumentar a participação de cada cidadão no nosso regime democrático? Há diferenças entre
a confiança que tem de existir na democracia de um país e a relação de confiança que tem de
existir, por exemplo, entre um cliente e uma entidade pública ou privada. Quando existem, as
quebras de segurança durante uma consulta médica online ou numa relação contratual com
uma entidade bancária, ainda que graves, não provocam uma desconfiança generalizada nas
respetivas entidades.
Um regime democrático não pode colocar em causa o que vivemos; é intolerante à suspeita
de falhas. Numa democracia não pode haver dúvidas de que a eleição é justa e que todos os
votos são contabilizados e de forma correta, sustenta. Gonçalo Caseiro levanta, também, a
questão de como se poderá justificar a suspeita de malware num computador que adultera
os dados do eleitor sem que ele se aperceba.
“Ainda temos um longo caminho a percorrer em cibersegurança; estamos a correr atrás dos
hackers, há muito para estudar”, reflete o presidente do Conselho de Administração da
Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
Ainda assim conclui que o voto eletrónico deverá existir para colmatar problemas que existam
com o suporte físico, nos locais, no tempo e na forma em que este sistema pode resolver um
problema.

Na fase de perguntas (mais de 20) e as respostas possíveis, foram lançadas questões sobre
como garantir, no voto eletrónico, que é a pessoa que vota sem sofrer intervenções de
terceiros e se, de facto, poderá ajudar a reduzir a abstenção?
Luís Vidigal diz que não há garantias absolutas para evitar a coação e que o voto eletrónico
deve ser sempre uma opção voluntária. Deixou a sugestão de se assinalar com pequenos
círculos em locais públicos onde se lê: “aqui vota-se eletronicamente”. Luís Vidigal sugere,
ainda, que o voto eletrónico se comece a usar em pequenas ações de democracia direta a
nível local e associativo, nomeadamente em referendos de obras públicas, primárias de
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partidos, assembleias de cidadãos ou outras circunstâncias capazes de mobilizar todos os
cidadãos para uma maior participação cívica e política, dado que Portugal tem hoje um dos
mais baixos índices de participação cívica entre os países da OCDE.
A questão da autenticação coloca-se em tudo, desde serviços públicos a acesso a contas
bancárias, não apenas ao voto eletrónico.
Luís Amaral estabelece a diferença entre coação (que impede o exercício do livre-arbítrio) e
manipulação. A questão da soberania já se coloca agora. Todos estes processos têm que ser
inclusivos, paulatinos e cautelosos.
Pedro Filipe Soares, defende que as ferramentas de acesso têm que melhorar, mas faz falta a
educação e a formação para a democracia como forma de diminuir a abstenção; um ponto de
vista também partilhado por Gonçalo Caseiro: “não é o voto eletrónico que vai resolver o
problema da abstenção. O problema é o fosso criado entre a sociedade e o poder político”.
Luís Moreira, Professor no Instituto Piaget, considera que a opinião da população manifestada
no inquérito realizado indica que “há espaço para avançar com a implementação do voto
eletrónico”. Entende que “devem ser feitos mais ensaios e testes-piloto que promovam a
confiança no processo e deem resposta a necessidades reais”. Conclui que “o caminho mais
natural será começar por disponibilizar essa modalidade de voto à população que se encontra
fora do país (e que já vota por correspondência), e depois contruir essa confiança em termos
territoriais nacionais”.
Voto eletrónico pode acontecer, mas deve ser progressivo. Uma mudança radical pode ser
complicada e pode conduzir ao insucesso.
Gonçalo Caseiro entende que devem, acima de tudo, ser preservados os alicerces
incontornáveis para a subsistência de uma sociedade democrática. No entanto reconhece que
o voto eletrónico pode ser um meio quando a forma tradicional não dá suficientes garantias,
tal como no exemplo que deu anteriormente, de Timor, em 2015, e sempre analisando bem
os riscos.

Gravação: https://youtu.be/QYnPEt9_Zm4
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4. MeetOn “A Fiscalidade na Economia Digital”
17 de junho de 2021

A APDSI organizou a 17 de junho mais um MeetOn, este dedicado às questões d’ “A Fiscalidade
na Economia Digital”, outra área fortemente influenciada pela transição digital em curso.
A eficácia do sistema fiscal atual é questionada enquanto as autoridades tributárias se
deparam com tecnologias que oferecem novas oportunidades ao desempenho da máquina
fiscal e à sua relação com o contribuinte, que pretende metodologias cada vez menos
burocráticas.
Foram oradores neste evento Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António
Mendonça Mendes, Mário Martins Campos, Subdiretor-Geral da Autoridade Tributária, de
Hélder Reis, Professor Universitário e consultor para os assuntos económicos da Casa Civil do
Presidente da República, e de José Guita, Associate Director da Accenture, patrocinadora
global da APDSI. A coordenação da sessão estará a cargo de Nuno Guerra Santos, Vogal da
Direção da APDSI.
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Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI, coordenou a sessão que começou com a
intervenção do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça
Mendes, que considera que o tema da fiscalidade à luz dos mais recentes avanços
tecnológicos é “extremamente relevante”. Estamos, de facto, a viver uma alteração naquele
que é o nosso paradigma de funcionamento em termos económicos e a pandemia acelerou
esta ideia de que a economia é global (verdadeiramente!) porque tem a tecnologia ao seu
serviço. O grande desafio atual é perceber de que forma a fiscalidade consegue acompanhar
a realidade dos nómadas digitais, por exemplo – aqueles que exercem profissões a partir de
qualquer local e para qualquer destino.
O objeto tradicional da fiscalidade está a ser muito desafiado pela economia digital e traz
alterações profundas na forma como o Estado se relaciona com os contribuintes, “para
benefício de todos”, refere António Mendonça Mendes.
O quadro inclusivo da OCDE está a discutir a questão da taxa mínima a que os Estados Unidos
agora aderiram. Também está em causa a repartição dos lucros das multinacionais pelas várias
jurisdições onde esse lucro é obtido, tendo em conta que se fala agora de uma economia
globalizada.
Tem-se verificado uma aceleração da perceção dos cidadãos que, hoje em dia, têm
finalmente a noção da importância de pagar impostos; hoje este pagamento é visto como
“uma obrigação devida pela vida em sociedade” o que faz com que haja um maior grau de
exigência em relação às matérias de transparência. São também relevantes as regras que
vão entrar em vigor a 1 de julho relativas ao e-commerce e decorrem da uniformização do
regime do IVA para as vendas à distância. “Vivemos tempos desafiantes em que a tributação
da economia digital é uma discussão mais ampla sobre a forma de tributação”, conclui o
Secretário de Estado.

Mário Martins Campos, Subdiretor-Geral Autoridade Tributária, encara este desafio da
transformação digital aplicada à fiscalidade como uma oportunidade neste contexto global
que é conhecido, visível para todos, onde se assiste à desmaterialização dos modelos de
negócio e à introdução de novas variáveis, como a economia de partilha, por exemplo. “Este
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contexto cria enormes oportunidades e desafios e com a reconstrução dos modelos de
negócio assentes em novos paradigmas e alavancados por uma profusão de meios
tecnológicos que encontram uma sociedade aberta a sua adoção”, ressalva o Subdiretor-Geral
da Autoridade Tributária.
Esta revolução digital teve nos últimos tempos “notáveis aceleradores” que colocam
incertezas à administração fiscal que tem de ter condições de base para se responder ao
futuro, ainda que sendo incerto, mas que importa que nos encontre preparados e municiados
de instrumentos de estratégia que nos permitam ter uma perspetiva diferente.
“Olhar para o processo de transformação digital é pensar simplificação e flexibilidade talvez o mais difícil e o principal desafio de alteração da cultura existente”, diz Mário
Martins Campos. Importa ter uma estratégia de transformação digital, assente num conjunto
de pilares que sustentam este processo, tornando esta jornada o mais simples possível para o
utilizador comum que é o destinatário final de muitos processos fiscais.
Para que tal aconteça é necessário que haja uma estratégia de transformação digital que
defina objetivos, aposte nas soluções computacionais e aporte flexibilidade à evolução do
contexto envolvente, além de apostar numa arquitetura analítica. A estratégia de
transformação digital não se deve resumir à digitalização dos processos; deve, antes de
mais, ter em conta que a segurança da informação é o mais importante, para que se
estabeleça um contrato de confiança entre a AT e as pessoas com quem se relaciona.
A inovação deve estar sempre presente com o foco na capacidade de se acrescentar valor ao
serviço que é prestado, com a interoperabilidade e a qualidade dos dados a guiarem estas
novas exigências num também novo contexto. “A tecnologia permite-nos não criar barreiras
no que o sistema de fiscalidade projeta para o futuro e as respostas que procura dar aos
desafios”, acrescenta o Subdiretor-Geral Autoridade Tributária.
É certo que toda esta economia digital levanta desafios, mas José Guita, Associate Director
da Accenture, acredita que há mudanças inevitáveis decorrentes da digitalização da
economia, pelo que não entende que não haja mudanças no domínio fiscal.
José Guita cita um documento lançado pelo Fórum da OCDE - Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico - sobre administração fiscal que traz uma visão desafiadora
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para as administrações tributárias um pouco por todo o mundo. O documento em si faz
referência a uma administração fiscal 3.0 para realçar a natureza da mudança de um
paradigma que está a acontecer. A OCDE quer que se cumpram impostos de forma eficiente,
transparente e fluída.
Na era 1.0 tudo acontecia em papel, com processos manuais a decorrer em silos separados
por imposto e nos quais o contribuinte se confrontava com três momentos de interação: o
momento dos fatos tributários, o da declaração desses fatos e o momento do pagamento do
imposto.
Na administração fiscal 2.0 já assistimos a declarações entregues em momento próximo dos
eventos tributários, mas o pagamento continua afastado no tempo.
A administração 3.0 é uma visão de longo prazo que aponta para uma transformação digital
traduzida num sistema fiscal em que o cumprimento das obrigações é incorporado nas
transações – impostos calculados e cobrados automaticamente e em tempo real. Os três
momentos passam a ocorrer ao mesmo tempo num processo mais fluído, tendencialmente
invisível e com menos esforço para os contribuintes.
Esta visão sugere um modelo futuro da fiscalidade baseado em eventos em tempo real,
potenciado por um ecossistema de interoperabilidade de dados que envolve organismos do
estado, entidades privadas e congéneres internacionais.
Os contribuintes passam a cumprir as suas obrigações fiscais quase “sem darem por isso”. À
medida que as economias e os pagamentos são cada vez mais fáceis, rápidos e omnipresentes,
o imposto em tempo real é também cada vez mais possível e necessário.
A Accenture realizou um inquérito num grupo de 16 países e concluiu que o imposto em
tempo real é o futuro. Um diretor de serviços financeiros disse, nesse mesmo estudo, que
quanto mais em tempo real for o pagamento, mais a tributação em tempo real pode ser uma
realidade.
José Guita acredita que “as transações mais imediatas e flexíveis vão tornar os impostos cada
vez mais fluídos e mais próximos do tempo real. Os impostos digitais estão para ficar. Tudo
aponta para um aumento da tributação em tempo real. Tornar o imposto digital, torna a
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economia mais competitiva. O futuro dos impostos é digital, aberto e em tempo real, mas é
preciso que os players se unam”.
A simplicidade, transparência e redução de uma carga pesada de tempo gasto no
cumprimento das obrigações fiscais, são questões que Hélder Reis, Professor Universitário e
consultor para os assuntos económicos da Casa Civil do Presidente da República, encara como
fundamentais para um sistema fiscal a funcionar com eficiência e equidade.
Quando olha para a digitalização, o professor nota melhorias no lado administrativo da
fiscalidade numa simplificação que se vai notando – hoje em dia conseguimos cumprir
obrigações fiscais quase sem nos darmos conta, o que aumenta o nosso bem-estar e promove
a eficiência. Toda esta digitalização também implica que cada vez mais informação seja
solicitada aos cidadãos e empresas, exigindo mais de cada um, mas também se traduz num
conhecimento em tempo real; já há fluxos de informação em tempo real.
A promoção da equidade horizontal ou vertical significa que pessoas idênticas pagam
impostos idênticos, mas pessoas diferentes pagam impostos diferentes. A administração fiscal
também pode, portanto, ter um papel para contribuir para um melhor conhecimento do país
em que se vive: “Na verdade, tudo acaba por dar à AT uma liberdade de recursos humanos e
financeiros que ajudam ao controlo. Com a inteligência artificial inserida nos sistemas, pouco
a pouco vai-se arquitetando todo o processo”.
A tributação tem de ser global e digital, embora seja necessária a consciência de que a
digitalização pode potenciar a concorrência fiscal entre países. “A questão que se levanta é se
o mundo conseguirá convergir para essa tributação global”, aponta.
Na fase de perguntas e respostas, surgiram questões como a robotização, como poderá ser
feita tributação dos trabalhadores robotizados e a evolução das relações de trabalho, para
dar lugar a mais trabalho freelancer.
António Mendonça Mendes admite que se tribute o trabalho robotizado, mas, ao invés da
criação de novos impostos, prefere discutir como transformar o nosso sistema fiscal, fazendoo evoluir por forma a acompanhar a sociedade. Evoluímos para um pré-preenchimento dos
dados fiscais, por forma a disponibilizá-los ao cliente. É importante os contribuintes saberem
quanto descontam e como é gasto esse dinheiro.
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Assiste-se a uma evolução das relações de trabalho, com suporte nas plataformas eletrónicas,
mas este é um ambiente que o Secretário de Estado considera delicado porque “os Estados
não podem viver em concorrência fiscal”.
Mário Martins Campos defende que as relações de trabalho estão a mudar, de forma que
cada vez é mais importante a criação de ecossistemas de informação onde se possa evoluir
na administração fiscal em sociedade. Para o contribuinte, tudo tem de decorrer em
transparência – ele tem de estar informado e consciente do pagamento da sua tributação. As
administrações fiscais devem devolver essa informação em serviço aos cidadãos e os serviços,
por sua vez, têm de acompanhar a flexibilidade que já está presente nas relações de trabalho,
conclui.
Hélder Reis não arrisca garantir que os robôs vão substituir os humanos, mas tem a certeza
de que estes vão criar novas profissões.
A administração fiscal deve ser capaz de dar resposta aos desafios de médio e longo prazo no
mercado de trabalho, por forma a assegurar uma sociedade mais justa, privilegiando os canais
digitais.
Já José Guita defende que não serão criados impostos novos para os robôs; vai sim assistirse a uma adaptação a uma realidade dinâmica. O “tempo real” é um conceito que não pode
ser dissociado da realidade fiscal que vivemos.

Antes do período das férias de verão a APDSI ainda tem prevista a realização de mais um
MeetOn, a decorrer no dia 1 de julho, sobre Economia Circular dos Dados, e ainda irá estrear
uma nova modalidade de eventos: os ACT On. Esta nova modalidade de eventos da APDSI,
criada pelo seu Grupo de Missão “CivicTech”, consiste num conjunto de sessões online que
visam conhecer e explorar alguns projetos que recorrem à tecnologia e aos dados abertos
para promover iniciativas com valor societal, cívico e democrático.

Gravação: https://youtu.be/HndonqVKYh0
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5. MeetOn “Economia Circular de Dados”
01 de julho de 2021

A APDSI, através da sua área de Política Digital e Governança, dinamizou e promoveu
o MeetOn “Economia Circular dos Dados” a 1 de julho – o 17.º.
Este encontro online moderado pela Vogal da Direção da APDSI Filipa Fixe, contou com a
participação do Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo,
de Francisco Lima, Presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e Professor no Instituto
Superior Técnico, de Luís Antunes, 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, de Miguel Gaspar, Vereador da Economia e
Inovação, Mobilidade e Segurança na Câmara Municipal de Lisboa, e de João Mota Lopes,
Public Sector Lead Account Manager da Oracle, empresa patrocinadora do evento.

--Em março deste ano a Comissão Europeia emanou um conjunto de diretrizes para a visão da
transformação digital da Europa em 2030 assente em quatro pilares: em competências, no
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governo, em infraestruturas e em empresas. Os dados são o alicerce fundamental deste plano
de

ação

para

a

transição

digital

que

também

tem

eco

em

Portugal

(https://dre.pt/application/conteudo/132133788). Pessoas, empresas e Estado deverão
caminhar juntos neste sentido.
A Economia Circular dos Dados é um dos eixos catalisadores dentro do Plano de Ação para
a Transição Digital de Portugal, diz o Secretário de Estado para a Transição Digital. Este
conceito resulta da fusão de dois outros conceitos: “Economia dos Dados”, assente no
reconhecimento do valor económico dos dados objeto de tratamento em larga escala e, no
conceito de “Economia Circular” que se baseia numa lógica de reutilização sucessiva e de
extração de valor e de conhecimento a partir dos mesmos dados, mas aplicado em diferentes
contextos. Os dados crescem a um ritmo exponencial, tornando-se, para quem lhes consegue
extrair valor, uma ferramenta de progresso sem igual. “A correta exploração dos dados
permite a criação de ecossistemas mais ambiciosos do ponto de vista empresarial”, ressalva
André de Aragão Azevedo.
Estamos a assistir a uma mudança estrutural do padrão da nossa economia e há indicadores
que confirmam a alteração do nosso paradigma económico. Note-se o crescente nível
tecnológico das nossas exportações e do perfil exportador de Portugal que tem assistido a um
crescimento da despesa em ID desde 2015, ainda que esteja aquém dos valores de outros
países, demonstra que “temos capacidade de explorar melhor os nossos dados o que também
permite expandir as vantagens competitivas do nosso país”.
Ciência e Academia têm de estar juntas para garantir a resiliência e competitividade da
economia que passa por esta capacidade de se gerar valor acrescentado, apostando na
exploração dos dados e na cloud. Para tal, terá de se criar um ecossistema digital cada vez
mais aberto que permita às empresas europeias concorrerem a um nível mais global. Este ano
foi aprovada uma Estratégia de Cloud para a Administração Pública em Portugal que define
como prioridade o recurso a sistemas de cloud - cloud first. “É eficiente, elimina recursos,
promove a cibersegurança e aumenta padrões de privacidade”, justifica o Secretário de Estado
para a Transição Digital, enquanto acrescenta que, neste momento, está a ser desenvolvida
uma Estratégia Nacional de Dados, a qual tem como base os princípios e pilares da Estratégia
Europeia para os Dados.
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O traço distintivo da Estratégia Nacional de Dados passa pela garantia da lógica tripartida:
dados da AP, da ciência e investigação e da economia: “estes setores não podem funcionar
em silos. O objetivo é comum (…)”.
Qualquer pacto para o digital tem de garantir que a Europa é soberana em matérias como
armazenamento, utilização e interoperabilidade de dados. Outro eixo é a capacitação dos
indivíduos com competências específicas na área dos dados para nos tornar relevantes
enquanto país num contexto cada vez mais alargado.
A Diretiva de Dados Abertos regula a reutilização dos documentos existentes na posse de
organismos do setor público e empresas públicas e ainda dos dados de investigação
financiadas por fundos públicos. Regra geral, os documentos serão disponibilizados em
qualquer formato ou linguagem em que já existam e, sempre que possível, em formatos que
sejam abertos, legíveis por máquina, acessíveis e localizáveis e reutilizáveis, juntamente com
os respetivos metadados. Esta reutilização será, em regra, gratuita, conforme enquadra o
Secretário de Estado para a Transição Digital.
Por outro lado, Portugal aderiu em maio à iniciativa europeia Gaia-X, a qual pretende criar
uma infraestrutura de dados de alto desempenho, competitiva, segura e confiável para a
Europa, que permita uma capacidade de armazenamento e de processamento
descentralizada, com total transparência, aberta e flexível do ponto de vista tecnológico e
interoperável, que em última instância permita retirar conhecimento e extrair valor de toda a
informação existente no espaço europeu. Este projeto vem estabelecer objetivos comuns para
os seus membros como soberania de dados, interoperabilidade, portabilidade, autenticidade
e confiança e transparência. Para alcançar a soberania digital da Europa no sentido de reforçar
as suas próprias competências e tecnologias, o sucesso deste projeto é, portanto, crucial. O
Secretário de Estado para a Transição Digital reforça assim a importância das empresas se
tornarem membros do hub nacional que se encontra agora a ser desenvolvido.

João Mota Lopes, Public Sector Lead Account Manager da Oracle, reforça que a tecnologia
atual permite extrair conhecimento dos dados. As organizações recorrem a tecnologia que
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seja sustentável nos seus propósitos, sendo a interoperabilidade um dos mais importantes
fatores nesse processo. A Oracle, nesta sua senda de transformar informação em
conhecimento, vê com bons olhos uma parceria com o Portugal Digital no sentido de ter
possibilidade de oferecer às entidades públicas várias alternativas para este caminho digital
de que “todos beneficiamos”.

Para Francisco Lima, Presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE – maior fornecedor
de open data) e Professor no Instituto Superior Técnico, a Economia Circular incorpora
vários conceitos, conforme o Governo que está a tratar do open data (dados abertos) e
também os conceitos de open data não são uniformes.
Deixando uma explicação sobre reutilização dos dados, o Professor Francisco Lima descreve
que o INE, enquanto autoridade estatística, é independente e produz um bem público – os
dados passam para a sociedade e para as empresas, mas também para o decisor político.
Em jeito de balanço dos Censos deste ano, 99,3% da recolha foi feita no digital, “o que se
traduz em muito papel para reciclar”, afirma Francisco Lima.
De que dados se fala quando se fala nos dados do INE? Tradicionalmente eram feitos
inquéritos em papel e agora avança-se para a reutilização de dados administrativos para
pessoas e empresas que depois é aproveitada para dados estatísticos, ou seja, há um duplo
aproveitamento dos dados.
O INE também disponibiliza inquéritos sobre evolução de produtos e processos, que são muito
utilizados pela comunidade científica, que já usa muito os micro-dados. O grande salto, agora,
é passar para os dados das pessoas, o que permite “antever e conseguir substituir o Censos
atual por dados administrativos (Cartão de Cidadão, Identificação Fiscal ou dados do SEF, por
exemplo)”. Deste modo, consegue fazer-se uma “espinha-dorsal” da população que permite
acompanhar de forma mais abrangente e imediata os dados e, consequentemente, o
conhecimento que daí resulta. O valor desses dados está na capacidade de utilização da
informação daí resultante.
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Por opção, o INE não recorre à cloud para armazenar dados de cidadãos e empresas que são
possíveis de identificar positiva ou negativamente para não se perder confiança neste
organismo.
Aceder aos dados dos telemóveis para, daí, criar padrões de mobilidade, será um futuro
desejável e apetecível para as empresas e para o turismo, mas neste âmbito a Europa caminha
a um ritmo mais lento porque muitas dessas fontes são privadas. “É fascinante o que ainda
se pode fazer”, conclui o Presidente do INE.

A Câmara Municipal de Lisboa trabalha muito os dados abertos e, não será por acaso, que o
setor digital da capital é o que mais tem crescido, mesmo no período mais crítico da pandemia.
Miguel Gaspar, Vereador da Economia e Inovação, Mobilidade e Segurança na Câmara
Municipal de Lisboa, descreve que existe uma comunidade crítica nestes assuntos em Lisboa
criando um “ambiente muito vivo e uma grande pujança económica nesta área”.
Para atrair talento, contudo, é necessário ter uma cidade preocupada com os cidadãos e com
o ambiente – a base do conceito de uma smart city – que também está relacionada com
pessoas e processos. Sendo a Câmara um grande empregador, ser mais eficiente passa por
digitalizar processos e trabalhar melhor os seus dados, apostando na política do open data
com qualidade, sejam dados vindos de terceiros ou disponibilizados a terceiros. “Se os dados
forem maus, não nos servem, daí a necessidade do controlo”, esclarece o engenheiro Miguel
Gaspar.
A pandemia foi um enorme acelerador da transformação digital no Município, nas mais
variadas áreas, daí que, à data de hoje, Lisboa esteja a apostar em soluções assentes na lógica
do registo único do munícipe, que permita uma interação mais simples do cidadão com a sua
cidade. Feito este caminho, é mais fácil cruzar dados relativos à vida do cidadão dentro da
própria Câmara. A título de exemplo, o Vereador partilhou no MeetOn que já foi feita uma
parceria com a Vodafone no sentido de se perceber onde e quando se regista uma maior
afluência de pessoas na cidade, permitindo uma análise de dados útil e transversal a vários
serviços. Toda a tecnologia dos anos 80 da sinalização semafórica da cidade também está a
ser modernizada no sentido de se reaproveitar todos os dados recolhidos. Entidades públicas
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e privadas têm de cooperar para acrescentar valor às organizações. “Há um enorme caminho
a trilhar de confiança uns nos outros”, finaliza.
Luís Antunes, 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, acredita num mundo tecnológico, desde que preservados os
direitos, liberdades e garantias que tanto demoraram a ser conquistados e damos por
adquiridos no mundo não digital. Proteção de dados e cibersegurança é gestão de risco. A
partir do momento em que estamos ligados à internet seja em que device for, é um risco que
tem de ser gerido com transparência.
O Professor questiona a segunda finalidade com que as operadoras móveis utilizam dados dos
Munícipes.
A Economia Circular dos Dados tem a ver com open data; algo muito usado, por exemplo, na
gestão de resíduos urbanos na região do Porto. Estes não são dados pessoais; são dados úteis
para projetos de investigação científica porque facilitam a cocriação nas empresas e a
partilha da informação, considera Luís Antunes. O open data não é um problema de proteção
de dados, “a menos que não tenha sido feito um bom trabalho na anonimização dos mesmos”.
Para cada projeto deve ser feita uma avaliação de impacto e do risco da partilha desses dados.
Quando se fala em economia de dados, é importante ter presente as projeções do verdadeiro
valor desses dados. “As empresas vão dizer que o risco é baixo, mas pode não o ser porque o
prémio é elevado, de grande valor”, acrescenta.
Até 2018 quem fazia a avaliação de risco era o regulador. Desde essa altura, as universidades
não formaram profissionais na área e o mercado não está preparado com profissionais
competentes para o fazer.

CONCLUSÕES / NOTAS FINAIS
•

O real valor dos dados só é possível calcular se houver diálogo e partilha de dados entre
organizações;

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

46

Realizações da APDSI no ano de 2021

•

A probabilidade de identificação do detentor dos dados anonimizados pode não ser
zero;

•

“As autoridades estatísticas podem aceder aos dados das operadoras” – esta é uma
possibilidade de vir a integrar a lei;

•

Desafios na área do ambiente, saúde e bem-estar integrarão as chamadas smart cities
e estarão contemplados no processo de decisão dos Municípios;

•

Vale a pena saber em que informação e em que processos vale a pena investir para se
conseguir ter um impacto positivo na vida dos cidadãos;

•

A partilha de dados a entidades parceiras, para efeitos secundários, pode não ser
necessária; o parceiro pode, isso, sim, fazer “perguntas” aos nossos dados, garantindo
como resposta dados agregados e não pessoais.

Gravação: https://youtu.be/BOhLwvlY1wI
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6. MeetOn “A Inteligência Artificial no suporte à gestão
de infraestruturas críticas do país, o caso da energia”
07 de outubro de 2021

Dando continuidade aos seus eventos sobre a temática da inteligência artificial, a 7 de outubro
de 2021 a APDSI voltou a debruçar-se sobre “A Inteligência Artificial no suporte à gestão de
infraestruturas críticas do país”, desta vez analisando o caso da energia.
Este encontro online contou com a participação de António Sarmento, Presidente da Direção
da WavEC Offshore Renewables, Filipe Lucas, Diretor de DevOps da EDP – Energias de
Portugal, Nuno Pinho da Silva, Senior Researcher da R&D Nester - Centro de Investigação em
Energia REN - State Grid, Luísa Matos, Co-founder, Chief Innovation Officer & Chief Operations
Officer da CleanWatts, e Manuel Lemos, Co-founder & CMO da ENLINE.

--A coordenação da sessão esteve a cargo de Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI,
que começou por introduzir o tema referindo que a IA tem sido uma força transformadora da
sociedade da informação e do conhecimento e, mais especificamente, no suporte à gestão de
infraestruturas críticas do país – no caso deste 18.º MeetOn o foco foi na eletricidade.
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António Sarmento, Presidente da Direção da WavEC Offshore Renewables, trabalha nas
energias renováveis marinhas, onde os parques têm uma dimensão de 400 megawatts, e há
muitos com mil megawatts, o que corresponde a dois mil milhões de euros de investimento.
25% do seu custo é aplicado em operações de manutenção. As turbinas chegam a estar
paradas muito tempo por incapacidade de serem reparadas, uma vez que aceder-lhes em mar
é manifestamente mais difícil do que fazer face a uma reparação deste género em terra.
Todos estes investimentos, bastante significativos, na inovação da energia eólica offshore,
passam agora para o nível seguinte que é o desenvolvimento de turbinas cada vez maiores
(de 15 megawatts cada) que só podem mesmo estar no mar, uma vez que a dimensão das pás
é tão elevada (cerca de uma centena de metros de comprimento) que é impossível serem
deslocadas por outra via que não o transporte marítimo. O outro passo no desenvolvimento
da energia eólica offshore tem a ver com a redução do custo das operações de manutenção e
o aumento da capacidade de previsão de falha por recurso à inteligência artificial. Para se
chegar a esta conclusão têm de ser analisados todos os pormenores de funcionamento da
turbina traduzidos em dados relevantes que, preferencialmente, levam à substituição dos
seus componentes antes de se verificar uma falha.
Todavia, estes dados são extremamente proprietários (nenhum proprietário de turbinas
liberta destes dados), o que tem sido um problema limitador para outras empresas não
fornecedoras entrarem nesta linha de desenvolvimento de inteligência artificial aplicada à
energia eólica offshore. Os cabos elétricos dinâmicos, que saem da turbina e ligam ao outro
cabo que está assente no fundo do mar, sofrem muitos movimentos e impactos que
conduzem a falhas frequentes, por exemplo. Daí que, para já, ainda haja obstáculos na
transformação dos dados, ainda muito fechados, em ganhos operacionais.
Por outro lado, a produção combinada de hidrogénio e de eletricidade está a ganhar tração
e permitirá dotar os parques eólicos de capacidade de armazenamento, surgindo a
necessidade de otimizar o que se armazena e produz. A produção de hidrogénio passando
apenas pela energia eólica está a ser muito procurada por determinados clientes-chave e
podem vir a justificar projetos e investimentos futuros.
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Filipe Lucas, Diretor de DevOps da EDP – Energias de Portugal, partilhou no MeetOn uma
visão bastante abrangente, uma vez que a EDP trabalha em toda a cadeia de valor da
transformação e geração de energia e a inteligência artificial está presente em toda essa
cadeia de valor, sobretudo no que se aplica a previsões - de produção e distribuição - mas
também de procura.
Outro aspeto fundamental no qual a EDP tem recorrido à inteligência artificial prende-se com
as alterações climáticas, muito importantes nas energias renováveis.
O reconhecimento de imagem e vídeo da EDP está, também, assente na IA com particular
aplicabilidade na vegetação e na simulação dos seus modelos de crescimento e impactos que
possa ter no aumento dos riscos de incêndio e quebras de energia. Na prática, trata-se de
avaliar o risco que a vegetação traz às populações.
As equipas que estão a fazer operações no terreno também recorrem a estes algoritmos
trazendo um aumento da segurança para elas próprias e para o cliente. Ver painéis solares ou
ajudar clientes no atendimento e resolução de problemas também são tarefas melhoradas
com recurso à IA. Dados de sensorização têm sido, igualmente, recolhidos de forma massiva
e usados no apoio à decisão para intervenções preventivas de substituição de equipamentos.
A utilização da cloud foi o primeiro passo para a EDP começar a trabalhar com inteligência
artificial e provocar a atual transformação digital em curso.
Disponibilização dos dados de forma correta, capacidade de processamento, equipas técnicas
talentosas, e um bom sistema de parceiros, garantem a manutenção e continuidade destes
modelos e da cibersegurança (proteção de todos estes dados) garantindo uma “boa
performance e confiança”, refere Filipe Lucas.

Nuno Pinho da Silva, Senior Researcher da R&D Nester - Centro de Investigação em Energia
REN - State Grid, explicou como a inteligência artificial é aplicada às redes de energia da
instituição que representa: na adaptabilidade, potencial de disrupção e criação de emprego.
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Também no R&D Nester a IA é usada para fazer previsões e processamento de imagem para
monitorização de faixas de vegetação.
Na adaptabilidade, foram usados uma série de algoritmos de aprendizagem que permitiram
à empresa começar a prever os consumos nacionais. Se os algoritmos aprendem com dados,
então foi possível ensinar-lhe novos padrões em novas aplicações, tais como na previsão de
geração fotovoltaica ou no consumo e geração de um produtor-consumidor. Este sistema
melhorou o desempenho dos sistemas baseados em modelos, que não se mostraram tão
fiáveis, e assim hoje é possível diversificar o negócio e as aplicações que a empresa pode fazer
de forma eficaz.
No potencial de disrupção foi dado o exemplo da monitorização das faixas de combustível,
onde estão a ser estudados os corredores por onde passam as linhas, o que é possível com
imagens de satélite (filmes) que permitem a observação constante da faixa de combustível da
rede. A capacidade de interpretar um conjunto de números e torná-los percetíveis a um
decisor que aceda a estes dados tem um resultado muito útil, por exemplo como verificar se
a infraestrutura de gás ainda é adequada à densidade populacional de determinada zona.
O potencial de qualificação de emprego ficou testemunhado pela contratação de quadros
qualificados para lidarem com esta nova fase e desenvolverem novos sistemas. “É uma
tecnologia que não vai embora e vai ter implicações profundas na sociedade”, conclui.
Nuno Pinho da Silva considera que a IA é criativa na medida em que depende do engenho
humano para ser eficiente: “sem este método o Ser Humano não tinha como lidar com tanta
informação, mas com a sua ajuda chega-se a relações que são acionáveis no negócio”.

Luísa Matos, Co-founder, Chief Innovation Officer & Chief Operations Officer da CleanWatts,
também testemunha que a IA está presente em toda a cadeia de valor do setor da energia e
gera oportunidade de mais emprego, novos valores e serviços ao negócio.
Na área de Luísa Matos, que trabalha com as crescentes comunidades de energia, 37% das
residências devem participar numa comunidade de energia até 2050. Os benefícios para uma
comunidade destas são os significativos impactos no sentido de promover a descarbonização
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até essa data, o acesso a energia limpa a preços mais acessíveis aos membros dessas
comunidades locais e o contributo que pode trazer para zonas de pobreza energética.
O que se pode fazer com a inteligência artificial cria mais valor dentro das comunidades de
energia e a forma como estas podem servir as próprias redes. Os novos serviços estão a ser
testados com vários pontos de produção, consumo e oscilação de fluxos de energia e a IA
poderá vir a ser usada para otimizar o autoconsumo dentro da própria comunidade. É
também possível otimizar a energia ao nível dos edifícios, o que permite uma maior
granularidade de dados. Pode haver uma plataforma ligada a vários aparelhos da casa, dando
maior detalhe sobre o consumo de energia numa determinada divisão, por exemplo, e a
produção passar a ser distribuída, reduzindo os custos para o cliente final. Em cima destes
dados podem fazer-se previsões de consumo, produção e desenvolvimento de serviços de
apoio às redes, previsão do comportamento de alguns equipamentos, análise de consumos
anómalos para ajudar a corrigir consumos excessivos e, dessa forma, apoiar na componente
da eficiência. “Vai facilitar a democratização do setor da energia, ajuda-nos a ultrapassar
dificuldades e a incluir os cidadãos com a confiança de que existem automatismos que ele
pode controlar, mas sendo apoiado pela tecnologia”, acrescenta Luísa Matos, ressalvando a
importância deste tipo de impacto.
Por outro lado, nesta dualidade eficiência/inovação, podem lançar-se produtos que criam
valor para produtores e consumidores. Os dados recolhidos pelo setor podem, ainda, detetar
se o estilo de vida de uma pessoa idosa está a sofrer mudanças. Ao detetarem-se desvios,
percebem-se problemas na saúde de determinada pessoa (e já estão a ser desenvolvidos
testes neste sentido).

Manuel Lemos, Co-founder & CMO da ENLINE (uma startup portuguesa), começou por dizer
que a empresa aproveitou, inicialmente, a forma como a digitalização foi feita, ou seja, na
área da transmissão de energia, uma digitalização requer uma grande quantidade de
sensorização, o que, neste momento, é fundamental para se tirar partido da IA. A empresa
criou os “gémeos digitais; os 3D digital twin” sem necessidade de sensorização digital. Quer
isto dizer que os gémeos foram criados com base nas características físicas dos ativos, são
controlados 500 km de linha com apenas duas pessoas, são conhecidos os dados
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meteorológicos com base em informação proveniente de satélite e, quando refinada, permite
detalhar as diferenças de clima ao longo de cada vão de cada condutor. As subestações têm
power meters que são enviados para processamento na nuvem - onde está a IA. Os dados são
dinâmicos e complementam-se com as variáveis mecânicas, térmicas e elétricas ao longo de
cada componente. Estamos perante uma grande combinação de fórmulas com grande poder
de analítica e com previsibilidade até sete dias - de falhas elétricas, mecânicas ou
meteorológicas – evitando “imensos tipos de falhas, permitindo criar alarmes e com
definições que o cliente pode decidir se são alarmes que obrigam a uma ação ou se a ação já
está a decorrer quando é comunicada.
A IA é 100% personalizada e tem que ser criada à medida de cada ativo, de cada solução, mas
tudo começa pelo armazenamento de um grande histórico de dados.
Os principais clientes desta startup de Mirandela são transmissores, distribuidores, empresas
geradoras de energia, seguradoras, bancos e construtoras. As soluções de monitoramento dos
ativos podem gerar alarmes automáticos definidos pelo próprio cliente. É criado algoritmo
que informa o cliente das variáveis calculadas de forma dinâmica.
A título de exemplo, Manuel Lemos referiu que nos Andes, no Perú, há descargas elétricas
frequentes pelo que os clientes da empresa precisam de um sistema preditivo que consiga
indicar se vai ou não afetar a estabilidade e qualidade da energia, prevenindo incidentes.
A IA, a breve trecho, vai influenciar na capacidade de reduzir perdas entre a geração da energia
e o seu ponto de interconexão, usando algoritmos que permitem fazer micro ajustes de forma
que as perdas sejam as menores possíveis. Com estas informações ainda é feita a análise de
risco para seguradoras antes de um projeto ser construído e, com base no digital twin, as
condições meteorológicas e fatores de aquecimento global também resultam numa
combinação de todo o sistema para perceber onde vão ocorrer falhas.

Perguntas e respostas
Como é feita a gestão de talentos e qual o modelo de governance dos sistemas de
inteligência artificial?
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A resposta foi dada por Filipe Lucas, Diretor de DevOps da EDP, que explica que a opção recai
sempre que possível sobre recursos internos. Os developers são a exceção; os que mais
frequentemente são contratados em regime de outsourcing.
Sobre o modelo de governance, vai desde a lógica de disponibilização dos dados, que é crítica,
tendo em conta os dados pessoais e sensíveis, aos graus de liberdade conferidos a quem
desenvolve os modelos e a quem gere essa plataforma onde são desenvolvidos. Custos
avultados podem surgir se a algoritmia não for suficientemente bem tratada e enquadrada no
modelo de governance.

Como a IA pode ajudar no desafio de se conseguir articular modelos de produção e
consumo?
Nuno Pinho da Silva, Senior Researcher da R&D Nester - Centro de Investigação em Energia
REN - State Grid, refere que os dados de consumo cruzam com dados de produção e daí
surgem os dados desejáveis. Os dados por detrás de um meter não são observáveis, não se
pode controlar. O que se pode ver são os fluxos de energia que se alteram. Terá de haver
articulação entre os operadores de sistema. A IA define um modelo de previsão de consumo
com base nas observações que vai tendo e esse modelo vai sendo cada vez mais robusto.
Luísa Matos, Co-founder, Chief Innovation Officer & Chief Operations Officer da CleanWatts,
acredita que o facto de se conseguir reduzir o excedente de consumo de energia da
comunidade, vai otimizar o consumo dentro da região da comunidade.

Gravação: https://youtu.be/pvUWuM0qZAs
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7. MeetOn “O Futuro da Mobilidade”
25 de novembro de 2021

Dando continuidade aos seus eventos sobre a temática da inteligência artificial, a 25 de
novembro de 2021 a APDSI dinamizou mais um MeetOn dedicado à área do Ambiente e
Energia sobre “O Futuro da Mobilidade”.
A coordenação e moderação da sessão estiveram a cargo de Frederico Vaz, Chief Technology
Officer da A-to-Be, e juntou os testemunhos de Faustino Gomes, Presidente dos Transportes
Metropolitanos de Lisboa, de João Oliveira, Administrador da Via Verde Serviços, de Eduardo
Borges Pires, Diretor do Gabinete de Estudos e Inovação das Infraestruturas de Portugal, e
de Shamil Indrakumar, Visa Acceptance & Merchant Lead para Portugal.

--Frederico Vaz introduz a sessão recordando as muitas e grandes transformações que a
mobilidade coletiva sofreu nos últimos anos, transformando as nossas rotinas e toda a forma
como nos deslocamos. Para esta mudança a pandemia não foi indiferente, trazendo novos
hábitos que vão manter-se para o futuro.
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Tendo em consideração a pandemia, que oportunidades e desafios se colocam à mobilidade
do futuro? Foi a esta pergunta que todos os oradores responderam e Faustino Gomes,
presidente da empresa TML, não nega que a pandemia introduziu alterações profundas que
se vão repercutir no futuro. A partir de julho de 2022 uma das grandes novidades vai vir a
público: a Carris Metropolitana – um operador rodoviário de grande dimensão responsável
pela oferta rodoviária intermunicipal e municipal, com exceção de Lisboa, Barreiro e Cascais.
“O crescimento da oferta vai rondar os 30% com uma aposta em frotas com uma idade média
muito mais baixa e com viaturas mais limpas, estando ainda em definição se serão veículos
elétricos, a hidrogénio ou a gás natural”, refere.
A pandemia levou a uma quebra de clientes na ordem dos 80% na procura habitual dos
transportes públicos, o que teve “impactos tremendos em todo o sistema”. A recuperação
tem sido progressiva e a procura já está na ordem dos 80%, comparativamente com a que
existia em 2019.
De recordar que no ano anterior à pandemia, tinha sido feita uma grande aposta na
mobilidade em transportes públicos coletivos. Toda a área metropolitana de Lisboa é hoje
servida por um passe único, que inclui todos os modos e todos operadores de transporte.
2019 foi um ano muito marcado por este novo tarifário e a procura estava a crescer bastante
na sequência desta decisão. Contudo, tudo mudou com a pandemia, diz Faustino Gomes:
“Estamos perante novos comportamentos como o do teletrabalho e a diversificação de
horários, o que até se torna positivo porque permite reduzir a pressão sobre os “picos”, as
chamadas horas de ponta. Também vai implicar tarifários mais flexíveis e ferramentas mais
ágeis que se adaptem às necessidades das pessoas. Prevê-se, contudo, que cerca de 10% da
procura anterior se perca porque as pessoas adaptaram as suas rotinas a não necessitar dos
transportes, mas também podemos captar novas procuras, até porque as pessoas tiveram a
perceção da sua importância durante a pandemia”.
Para inverter esta tendência, os TML consideram necessário aumentar a oferta e desmistificar
a ideia de que é um risco andar de transportes públicos, aumentando a confiança com base
em indicadores como a frequência das ações de limpeza. O futuro também passa por parcerias
com os TVDEs, operadores de bicicletas e trotinetes porque “é impossível chegar a todo o
lado. A aposta tem de ser na integração modal, tendo em atenção a micromobilidade”.
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Eduardo Borges Pires, Diretor do Gabinete de Estudos e Inovação das Infraestruturas de
Portugal, também assinala, principalmente, o primeiro confinamento como um momento
crítico porque, com as escolas fechadas e a redução das deslocações ao essencial, houve
quebras no tráfego rodoviário na ordem dos 40%. A quebra na procura na CP também se
situou nesta percentagem, embora o transporte ferroviário de mercadorias pouco tenha
sofrido com esta crise. O lado positivo de toda a fase de paragem foi a redução das emissões
de CO2 de 6%, a nível mundial.
A atividade operacional da IP nunca parou no contexto pandémico, com recurso a cerca de
50% de teletrabalho.
À data deste MeetOn os níveis de tráfego na rede da Infraestruturas de Portugal já estão quase
a atingir os valores pré-pandemia e o consumo de combustível em setembro já recuperou
totalmente para valores pré-crise, o que pode significar que “a pandemia veio atrasar o
trabalho de promoção do transporte público”.
O que veio para ficar são as preocupações com o ambiente, bem como o uso da bicicleta como
meio de transporte, o que se reflete em muitas zonas de estacionamento em Lisboa que
foram, agora, transformadas em esplanada.

Shamil Indrakumar, Visa Acceptance & Merchant Lead para o nosso país, apresenta a
empresa como sendo de “tecnologia” e que soube responder à forma como as vidas se
alteraram com a pandemia.
A Visa tem estado a trabalhar em vários projetos de mobilidade urbana e observou que o facto
de o trabalho ter passado a ser parcialmente remoto, abriu caminho a modelos tarifários mais
flexíveis. A Visa tem estado a trabalhar em modelos de pagamento universais, como o
contactless, que permite tarifários flexíveis. Um projeto-piloto no Porto permite a qualquer
passageiro de qualquer país usar um cartão contactless para poder circular de metro com a
melhor tarifa aplicada.
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A pandemia trouxe a incerteza sobre o número de dias em que se circula em determinado
transporte, daí que esteja a ser desenvolvida tecnologia que permite cobrar ao utilizador o
melhor preço, independentemente da sua opção de viagem.
A digitalização na bilhética também é já uma realidade que foi empolgada pela pandemia,
uma vez que tocar numa máquina de vending para comprar um bilhete físico se traduziria num
risco acrescido. Globalmente, têm surgido muitos pedidos por parte dos operadores no
sentido de adaptarem a venda de bilhetes ao método mass transit (software livre baseado em
.NET). Num transporte público a validação não pode demorar os mesmos cinco segundos que
aguardamos no supermercado; tem de ser muito mais rápida.
A integração dos grandes transportes com a micro-mobilidade é o desafio atual da Visa.

João Oliveira, Administrador da Via Verde Serviços, assinala que também na empresa a
pandemia teve um grande impacto, com muitos dias de receita 0€ em estacionamento, por
exemplo.
Ainda assim, a adaptação da empresa e dos clientes a esta nova realidade tem sido encarada
como uma oportunidade. A mudança de hábitos, com o aumento do estacionamento digital
e das encomendas online, tem um lado positivo e há uma maior abertura por parte da
empresa para continuar a desenvolver soluções “de futuro”.

Numa segunda parte do MeetOn, Frederico Vaz dirigiu uma pergunta diferente a cada um dos
oradores. Assim, a Faustino Gomes foi-lhe perguntado: tendo em conta o papel relevante
que a Transportes Metropolitanos de Lisboa tem na mobilidade, qual a sua visão para a
mobilidade do futuro e que grandes projetos de inovação está a empresa a trabalhar nesta
área?
Atualmente o foco da TML está no passageiro, mas essa visão está em transformação para o
foco passar a ser o cidadão, valorizando as externalidades positivas dos transportes. “Para nós
o futuro passa por uma oferta mais sustentável e uma utilização mais racional dos
transportes”, acrescenta.
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Relativamente a soluções de Mobility as a Service (MaaS) a preocupação da TML é garantir
que o passageiro é informado da melhor solução para si.
A curto prazo têm de ser encontrados diversos parceiros para diversas causas, com soluções
que se adaptem a cada necessidade. Uma lógica empresarial trará um destaque importante à
mobilidade ecológica e capaz de proporcionar os melhores transportes a cada pessoa e
adaptada a cada momento.
As mudanças tecnológicas implicam mudar também peças importantes do sistema. Por
exemplo, praticamente toda a rede de validadores para se adaptarem a diversos devices. A
introdução de novas tecnologias será uma transformação muito rápida mas que tem uma
componente de hardware que não pode ser descurada nem esquecida.
A TML também pretende ajudar na organização da logística urbana, até porque esta tem
sofrido mudanças muito rápidas e tem respondido à crescente exigência das pessoas de
receberem as encomendas em suas casas, mas com os consequentes impactos na utilização
da infraestrutura partilhada com os sistemas de transportes.

Para Shamil Indrakumar a pergunta foi: de que forma a Visa pode ajudar os operadores de
transportes, cidadãos individuais ou outras entidades a estarem preparadas para a
mobilidade do futuro? E qual a visão para a mobilidade de futuro?
O futuro para a Visa será mais integrado com soluções mais universais e com uma aposta na
mobilidade urbana, em estacionamento e carregamento elétrico. A Visa quer que a
experiência de pagamento e utilização seja universal e sem grandes obstáculos.
Neste sentido, estão a ser desenvolvidos contactos com alguns operadores. A título de
exemplo, no Porto, em junho, foi lançada a solução de cartão contactless para viagens em
transportes públicos com um limite de sete euros diários. “Também queremos ajudar os
operadores de transportes a comunicarem com o público como podem melhorar a sua
experiência”, afirma Shamil Indrakumar, que sublinha a óbvia poupança em papel e outros
consumíveis após a adoção de qualquer solução deste género.
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Outra parceria a decorrer atualmente é com a Daimler, em que o carro é ele próprio uma
credencial de pagamento para comprar soluções, fast-food ou combustíveis. A autenticação é
feita através de biometria no automóvel.

A João Oliveira, Administrador da Via Verde Serviços, foi colocada a seguinte questão: tendo
a Via Verde sido das empresas pioneiras na simplificação da mobilidade dos cidadãos nas
autoestradas, e tendo vindo a apostar em serviços como a mobilidade partilhada ou opções
de carregamento elétrico em todo o país, como pode vir a potenciar a mobilidade do futuro?
Muito do trabalho que a Via Verde está a fazer passa pela integração de serviços (acesso e
pagamento) e conectividade entre o cliente e o meio de transporte que lhe permite a
mobilidade. Seguros e soluções de manutenção em automóvel também estão a ser estudadas,
voltando a aposta da Via Verde também para o veículo e não apenas para o piloto.
Os carros autónomos levantam muitas dúvidas, que passam pela regulamentação, mas são
uma realidade para a qual a Via Verde está a estudar soluções “alinhados com quem faz a
regulação das estruturas”.

Eduardo Borges Pires, Diretor do Gabinete de Estudos e Inovação das Infraestruturas de
Portugal, fechou esta segunda ronda de perguntas. Foi-lhe perguntado: tendo em conta o
papel relevante que a Infraestruturas de Portugal tem na mobilidade, qual a sua visão para
a mobilidade do futuro e que grandes projetos de inovação está a empresa a trabalhar nesta
área?
O transporte ferroviário, considerado o mais sustentável, motiva grandes investimentos que
estão em curso, como a modernização da linha do Oeste e da linha de Cascais. A IP está
também a investir no Sistema de Mobilidade do Mondego, um projeto pioneiro de Bus Rapid
Transit no antigo Ramal da Lousã.
Até 2030, na sequência do pacote de investimentos que o Governo virá a fazer, estão previstos
10 mil milhões de euros que incluem uma nova linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa.
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A deslocação neste novo transporte vai passar a ser de uma hora e 15 minutos, tornando-o
muito competitivo com o avião.
Num futuro mais distante, a sustentabilidade ambiental será prioritária por via da
descarbonização da economia. As alterações climáticas obrigam já a infraestruturas mais
robustas e resilientes. Todas as infraestruturas da IP que estão em fase de candidatura de
financiamento já obrigam a esta robustez em virtude das mudanças no clima.
IA, big data e machine learning vão permitir uma gestão mais segura dos transportes e em
tempo real. As tendências sociais também terão impacto na mobilidade. A afinidade com a
economia de partilha e desmaterialização do local de trabalho das camadas mais jovens, vão
fazer com que se encare a mobilidade como um serviço e não como algo que nos pertence.
A IP participa em projetos de inovação, investigação e desenvolvimento em áreas de gestão
de ativos, segurança rodoviária, sensorização de infraestruturas, ambiente, conectividade e
telecomunicações.
De entre destes, destaca-se o projeto Safeway que visa desenvolver ferramentas com
capacidade preditiva de incêndios, cheias e deslizamento de terras. Em Portugal, na zona
centro, está localizado um dos “pilotos” deste projeto que termina no verão de 2022.

Gravação: https://youtu.be/AuV22ECVrrw
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Workshops
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1. Workshop “Cadastro Predial – Que futuro?”
20 de abril de 2021

A APDSI organizou a 20 de abril o Workshop online intitulado “Cadastro Predial – Que
futuro?”.
A iniciativa surgiu na sequência das duas tomadas de posição da APDSI, no âmbito do seu
Grupo de Missão “Território Inteligente”, denominadas “Portugal é um só!”, divulgadas em
outubro de 2017 e maio de 2018 e teve por objetivo continuar a alimentar o debate sobre o
que se perspetiva para o futuro além de produzir de forma colaborativa propostas em torno
de uma visão partilhada do Cadastro Predial.
Depois das conclusões plasmadas neste documento, vão seguir-se outras iniciativas de caráter
político-institucional.
No workshop, os participantes foram divididos em quatro grupos de trabalho, sendo que todos
eles pertencem a instituições públicas e à sociedade civil.
Na sala 1 foi debatido o Impacto e desafios Socioeconómicos; na sala 2 a Interoperabilidade
e Tecnologias; na sala 3 as questões andaram à volta da Governance, Sustentabilidade e
Competências; e na sala 4 o tema foi Transparência e Responsabilidade dos Poderes Públicos.
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--Na sessão de abertura do Workshop, a Presidente da APDSI, Professora Helena Monteiro,
reconheceu a dinâmica do Grupo de Missão “Território Inteligente” garantindo que em 2021
este tema continuará a fazer parte das prioridades da Associação.
Rui Pedro Julião, coordenador do Grupo a par de Luís Vidigal, congratulou-se pela
participação em considerável escala de municípios no Workshop para partilha de uma visão
sobre uma temática que tanto interesse mobiliza.
Ana Cristina Bordalo, da Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Território, foi uma das
intervenientes na sessão de abertura, e começou por referir a reforma do regime do
cadastro predial como uma das prioridades da DGT. A atuação assenta “num conjunto de
projetos estruturantes” de onde se destacam as operações sistemáticas de aquisição de dados
cadastrais cujas operações resultaram em mais de 270 mil prédios cadastrados, a vetorização
dos prédios em regime de cadastro geométrico da propriedade rústica dos 118 concelhos do
país a concluir até ao final de 2022 e o visualizador de cadastro predial que permite acesso
público aos dados de caracterização de mais de um milhão de prédios cadastrados.
Potenciar a correspondência e harmonização da informação relativa aos prédios cadastrados
com a informação que consta das bases de dados das descrições prediais do IRN e das bases
de dados que contêm as inscrições matriciais da Autoridade Tributária é o objetivo da DGT.
O novo modelo visualizador de prédios constitui-se como uma ferramenta geográfica que
simplifica e facilita o acesso à informação dos prédios integrantes da carta cadastral, tida como
o registo cartográfico dos prédios em regime de cadastro e que agrega vários tipos de
informação.
A partir da consulta dos concelhos vetorizados na carta cadastral, qualquer interessado pode
localizar um prédio, saber a sua área ou visualizar a sua forma geométrica sob fotografia aérea,
sendo esta informação pública e gratuita.
Augusto Mateus, Professor e Consultor, coordenou a equipa que fez a análise custobenefício do projeto do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral
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(SiNErGIC) em 2007. As políticas públicas têm um papel fundamental na regulação e é
necessário saber bem qual o papel de cada um dos intervenientes. “É mais rigoroso o estado
do sistema cadastral de uma economia que o PIB per capita”, testemunha o Professor, daí que
o sistema cadastral e a melhoria do investimento público sejam um bom terreno de aplicação.
Sem um sistema cadastral não é possível articular adequadamente ordenamento do território,
povoamento ou maior equidade nas oportunidades.
Portugal tem um sistema de gestão pública que não tem ativos, só demonstração de
resultados, daí ser muito julgada por despesas com salários; “só há fluxos, não há stocks, é um
sistema cego, muito difícil de produzir bons resultados”, afirma Augusto Mateus.
A integração de serviços públicos é determinante. A lógica do cadastro é de equilíbrio no setor
público e privado, de ativos e resultados produzidos, pelo que pode melhorar muito a
qualidade das decisões e as políticas públicas dirigidas à competitividade das empresas e
qualidade de vida das populações. Finalmente, o Professor conclui que há uma parte do nosso
território de espaços vazios, sem dono.

Pedro Tavares, Coordenador da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de
Informação Cadastral Simplificado (eBUPi) apresentou a forma como poderá ser acelerado
o processo, sendo o cadastro um ponto de partida para uma melhor gestão dos bens públicos
e iniciativa privada criando valor para todos.
Referiu que o eBUPi é uma plataforma para identificar, mapear e entender o território
português onde o conhecimento é transformado em valor para todos.
Grande parte do território não é conhecida, muitos municípios a norte do Tejo não têm
cadastro, logo, criam um problema de gestão do território que ganha particular destaque na
altura dos incêndios rurais.
O projeto começou na zona centro do país, nos municípios muito afetados pelos incêndios, e
dois na zona norte (litoral e interior). Em muitos destes casos, o conhecimento do território
estava apenas na ordem dos 10%. Para tal foi recolhida informação de diferentes fontes. A
tecnologia veio acrescentar valor numa fase posterior e foi criada uma plataforma pensada
num modelo que permitia mais rapidamente, via municípios e populações, ajudarem a
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localizar os prédios rústicos, urbanos e mistos. Tudo de forma colaborativa e mobilizadora.
Num ano, na maioria destes casos passou-se a ter mais de 50% da área conhecida.
Em agosto de 2019 foi aprovada a expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado,
em maio de 2020 foi criada a Estrutura de Missão que operacionalizou esta expansão e em
agosto do mesmo ano foi nomeada a Equipa de Coordenação da Estrutura de Missão.
Referiu ser o “cartão de cidadão do prédio” um objetivo que se pretende ver implementado,
gerando uma capacidade de todos os organismos comunicarem uns com os outros.

CONCLUSÕES
Na sala 1 foi debatido o Impacto e desafios Socioeconómicos de onde se concluiu:
•

Não obstante o custo muito elevado do cadastro, há uma análise de custo-benefício
favorável que tem de ser atualizada para se perceber o retorno de se ter um cadastro,
numa abordagem mais adequada à realidade atual;

•

Latências de vários organismos que devem ser colmatadas com uma avaliação de
desempenho dos colaboradores e diferentes organismos do Estado envolvidos no
processo;

•

Ser útil para uma melhor gestão dos recursos hídricos e zonas costeiras;

•

Existir um défice de comunicação por parte do Estado que tem de ser melhorada;

•

Haver rendimento obtido ilegalmente por parte de falsos proprietários (identificação
urgente dos proprietários);

•

Ser necessária maior fiscalização nos processos de expropriação;

•

Existirem empresários a querer fazer negócios em Portugal que esbarram em
“emaranhados” de vários organismos, afastando as suas ambições de investir no
território nacional.

Na sala 2 a Interoperabilidade e Tecnologias foram o tema em foco, numa abordagem muito
técnica:
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•

As normas e standards atualmente utilizadas são insuficientes e deixam campo para a
utilização de diferentes opções que dificultam a interoperabilidade dos dados – devem
criar-se especificações mais detalhadas; no entanto, não foram identificados
quaisquer problemas na tecnologia actual que impeçam a implementação de um
cadastro único e rigoroso que sirva várias entidades e os cidadãos;

•

Adoção de sistemas de coordenadas compatíveis e convertíveis para sistemas mais
utilizados em Portugal;

•

Publicar serviços geográficos de acordo com normas de segurança;

•

Necessidade de conhecer os termos adotados num modelo que permita futuros
desenvolvimentos de uma base de dados comum;

•

Reformulação do NIP dos prédios para deixar de depender de características que, ao
longo do tempo, possam ser modificadas implicando que o mesmo mude várias vezes;

•

Há problemas com os endereços que têm de ser resolvidos como ponto de partida
para um melhoramento do cadastro (base de dados dos CTT e INE incompletas);

•

É importante a participação dos municípios e juntas de freguesia no trabalho de
georreferenciação.

Na sala 3 as questões andaram à volta da Governance, Sustentabilidade e Competências,
concluindo que devia haver uma autoridade supraministerial que tivesse a seu cargo a
Governance do cadastro e a sua integração com um financiamento sustentável:
•

Multiplicidade de “Cadastros” incompletos e não integrados, não satisfazendo as
necessidades de um efetivo cadastro;

•

É necessário completar a informação do eBUPi com várias camadas de informação que
sirvam várias entidades, esclarecendo dúvidas e conflitos que surgem;

•

Criar assembleias que permitam conservar a memória local sobre os terrenos;

•

Todo o trabalho do eBUPi depende da boa vontade do cidadão que não chega - é
preciso envolver mais entidades como a REN ou a GNR, por exemplo;
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•

Avaliar que tipo de competências o eBUPi está a criar e se conflituam com a DGT;

•

A identificação do prédio tem de cruzar com todos os números prévios que já existem
e tem de haver forma desse número fazer a integração de todas as informações que
devem ser validadas em dados abertos;

•

Existem dúvidas sobre as competências dos técnicos BUPI, uma vez que existem bem
definidas pela DGT para Técnicos Topógrafos. Propõe-se que sejam definidas as
competências de forma Universal e Única, pois não é claro como existindo 61 técnicos
acreditados, o BUPI refere mais de 500 no terreno.

Na sala 4 o tema foi Transparência e Responsabilidade dos Poderes Públicos e daqui
concluiu-se que não existe transparência dos dados para os proprietários que se perdem entre
as múltiplas entidades:
•

Urgência na criação de um cadastro definitivo e multifuncional;

•

Falta de transparência nos processos, potenciando situações de lobbies e corrupção;

•

Os processos têm de ser claros em termos legislativos e de registo (alteração da lei do
IMT, nomeadamente em relação a herdeiros, uma vez que a maioria dos problemas
começam com as heranças);

•

Excesso de rigor não deve ser um problema (20 centímetros a mais ou a menos não
devem conduzir à estagnação de determinado processo);

•

Hipervalorização dos terrenos quando ocorrem mudanças na descrição/categorização
dos terrenos, sendo que o mesmo acontece quando são anunciadas obras de enorme
peso e impacto em determinada região;

•

Importância das freguesias nos levantamentos de informação cadastral;

•

Há uma injustificada falta de vontade política e de coordenação intergovernamental,
conduzindo a um aumento da entropia.

Gravação: https://youtu.be/4BLf_gVHL0E
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2. Workshop “O Futuro da Europa na Era Digital”
18 de maio de 2021

A APDSI, através do seu Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação”, dinamizou e
promoveu o Workshop “O Futuro da Europa na Era Digital” a 18 de maio.
Este encontro online juntou as intervenções iniciais de Maria Helena Monteiro, Presidente da
Direção da APDSI, de Francisco Tomé, Coordenador do grupo de Missão “Futuros da Sociedade
da Informação”, de Victor Ângelo, Ex-Secretário Geral Adjunto da ONU, e de Frederico Sousa
Pimentel, Secretário-Geral da JEUNE (Organização de Jovens Empresários da União Europeia).
No workshop, os participantes foram divididos em três grupos de trabalho, sendo que todos
eles pertencem a instituições públicas e à sociedade civil.
Na sala 1 foi debatido o Futuro Político e Estratégico; na sala 2 a Futuro da Tecnologia e
Ciência; e na sala 3 as questões andaram à volta da Futuro Económico e Social.

---
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Se os desafios futuros da Europa podem, por um lado, parecer “assustadores”, por outro têm
potencial “para tornar a humanidade mais capaz e mais feliz”, à semelhança daquele que é o
propósito da APDSI sublinhado na nota inicial da professora Maria Helena Monteiro.
“Inquietações, dilemas, utopias e perspetivas sobre o futuro da Europa” tiveram lugar neste
evento da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação de
reflexão estratégica sobre o futuro da SI no aprofundamento da era digital em que a Europa
mergulha a passos largos e que vem na sequência da Conferência do Futuro da Europa.

Victor Ângelo, Ex-Secretário Geral Adjunto da ONU, começa por desafiar os presentes a
refletirem sobre “o que queremos que a Europa seja em 2030?”. Portugal, segundo a
sondagem que citou, não está muito informado nem a população demonstra grande
entusiasmo sobre os processos de consulta da Conferência do Futuro da Europa. Um dado
particularmente preocupante para Victor Ângelo que afirma que o apoio dos cidadãos é
fundamental para a continuidade do projeto europeu. Franceses e italianos têm uma opinião
desfavorável sobre a Europa, o que diz muito sobre os tempos que vivemos e antecipa alguns
dos problemas que surgirão a breve trecho, desde logo do ponto de vista político.
A união dos países europeus é também muito importante para a proteção das diferentes
economias europeias que podem ser ameaçadas por outras mais fortes e mais afoitas fora do
espaço europeu. “Cada metrópole europeia será sempre um anão face à China, Rússia,
Estados Unidos ou Índia e é preciso que haja um casamento entre os Estados-membros”, diz
o Ex-Secretário Geral Adjunto da ONU.
É preciso pensar a Europa de forma positiva e ter uma visão de perspetiva focada naquilo que
de bom a Europa tem e pode sempre ter melhor. A próxima década vai ser marcada por uma
grande aceleração das mudanças na Ciência, Tecnologia, Inteligência Artificial, digitalização de
economias e deslocalização da economia mundial para novas áreas geográficas. É certo que a
pandemia também veio acelerar algumas mudanças que demorariam anos a ocorrer.
Tem de haver clareza nas ameaças que poderão advir do futuro, e que podem começar com
quem virá a liderar a Europa nos próximos anos e que expectativas os cidadãos têm da Europa
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e da sua autonomia estratégica. O sistema financeiro da Europa devia ser reforçado e assente
numa economia que adotasse como estratégias duas ou três áreas de produção própria.
Por fim Victor Ângelo deixou três mensagens fundamentais:
1. O apoio dos cidadãos é indispensável para a continuação e o reforço do projeto
europeu, quer nas áreas políticas quer ainda na economia e na proteção dos cidadãos
2. No mundo de hoje e mais ainda no de amanhã, a união dos países europeus é essencial
para a proteção dos interesses de cada nação. Caso contrário, estaremos
completamente à mercê das grandes potências. Casamento de conveniência…
3. É imperioso pensar sobre a UE de modo positivo. Os cidadãos mais jovens têm aí um
papel essencial a desempenhar, até por serem quem mais acredita no futuro de uma
União mais sólida.
Seguiu-se a intervenção de Frederico Sousa Pimentel, Secretário-Geral da JEUNE
(Organização de Jovens Empresários da União Europeia), que olha para a Europa como uma
instituição demasiado burocrática, o que a torna difícil de acompanhar e menos atrativa para
quem vem de zonas onde a burocracia é mais leve e os processos são mais ágeis.
É necessário, diz o Secretário-Geral da JEUNE, fazer chegar a voz de jovens empreendedores
a instituições da UE e alinhar os seus objetivos com o propósito de criação de uma Europa
mais forte num mundo em constante mudança e que nos põe perante outros “competidores
ou adversários”.
Eficiência energética e acesso a eletricidade verde, são apostas da JEUNE, principalmente com
o foco em sociedades mais rurais e do interior do país.
Este é o ano do transporte ferroviário, o que também reforça o projeto da JEUNE intitulado
“Business Rail", onde se juntam empreendedores e empresários para, numa viagem,
conhecerem diversas regiões e descobrirem oportunidades de negócio nesse business rail.
“A Europa tem de ser muito honesta consigo própria naquilo que quer para o futuro. Nós
produzimos para vários países da Europa e isso prejudica a causa europeia na medida em que
é dito que não é isso que se passa, mas é o que parece. Era mais fácil as instituições assumirem
o que pretendem numa lógica de concorrência de futuro e de confronto com outras grandes
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potências. Era importante a Europa assumir-se como um player global”, conclui Frederico
Sousa Pimentel.
À semelhança do que já tinha acontecido anteriormente neste modelo de workshop, os
participantes nos grupos de trabalho, pertencentes a instituições públicas e à sociedade civil,
contribuíram com sugestões nas sessões de trabalho que agora se resumem.

SALA 1 – FUTURO POLÍTICO E ESTRATÉGICO
Dinamizador: José Emílio Amaral Gomes (GFSI)
Foram sugeridos dois assuntos para dinamizar a discussão: O ciberespaço como espaço de
rivalidade estratégica e o futuro do projeto Europeu face aos nacionalismos e
fragmentações no seio da Europa
As diferentes intervenções deste grupo foram em dimensões como economia, tecnologia,
política, social e cultura.
● Estando uma Europa Federada fora de questão também o modelo “one size fits all”
não serve para Europa. Esta como um todo não é um espaço muito “democrático” pois
um único país pode bloquear toda uma estratégia Europeia se a houver.
● No que concerne à economia, foi destacada a diferença de fiscalidade e
competitividade que alguns países vêm pondo em causa, face à possibilidade de se
adotar uma causa comum. Que medida pode abrir portas a uma maior diversidade?
Como adotar uma política europeia favorável à energia?
● Em termos sociais, a perspetiva de se criar um espaço europeu mais coeso foi uma
questão também abordada e difícil de resolver que veio depois da pandemia e do
problema das migrações. “Os diferentes países enfrentam problemas sociais que às
vezes podem pôr em perigo a União Europeia como projeto, mas também lhe podem
conferir uma nova força”. As pessoas com mais idade, que viveram no tempo da
guerra, por exemplo, têm uma visão mais pessimista sobre o projeto europeu.
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● A tecnologia também interfere no projeto de construção europeia. No ambiente do
digital e da cibersegurança, como pode a EU adotar medidas que combatam os
ciberataques? Como definir políticas energéticas adaptadas à atualidade?
● Um problema mais urgente tem a ver com liderança, ou mais concretamente, o grupo
reconheceu que faltam lideranças fortes. Há descoordenação entre tecnocratas e
cidadãos; as populações não estão motivadas para a construção do projeto europeu.
Assim, o grupo conclui a necessidade de motivar cidadãos para um maior interesse
para o projeto europeu; há a necessidade da UE ser assumida por mais cidadãos
europeus.
● No âmbito da cultura, a história e os valores da União Europeia certamente estão mais
enraizados nos jovens, muito por causa dos projetos de Erasmus. Foram referidos
alguns grandes pensadores da EU que levam ao desejo atual de rever e reinventar este
espaço europeu. É necessário ter atenção aos aliados da EU e os que podem
prejudicar-nos devido a interesses económicos diferentes.
● Não se trata de construir os Estados Unidos da Europa, mas de ter um espaço
geopolítico coeso e coerente, capaz de amplificar e salvaguardar coletivamente os
interesses comuns - Um espaço de convergência. Um Governo que não consiga
avançar na direção da convergência é um governo medíocre, incapaz de responder a
duas questões fundamentais: prosperidade e segurança dos cidadãos.
● Necessidade do envolvimento da cidadania e literacia democrática para uma maior
participação cívica e democracia digital foram as referências finais do Grupo 1.

SALA 2 – FUTURO DA TECNOLOGIA E CIÊNCIA
Dinamizador: João Rodrigues (GFSI)
● Na sala 2 uma das primeiras reflexões foi da necessidade de construir na União
Europeia um modelo de I&D baseado em redes de conhecimento com uma visão
comum, envolvendo cientistas, investigadores e empresas.
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O caso do projeto New European Bauhaus é um exemplo a seguir na construção dessa visão
comum. Este projeto está a criar uma comunidade multidisciplinar interessada em construir
espaços para viver bonitos e sustentáveis, com interseção da arte, cultura, inclusão social,
ciência e tecnologia. A visão, como referiu Ursula Von der Leyen, é colocar a UE como líder da
economia circular, na base de um projeto que não é apenas ambiental e económico, mas
também cultural

● O grupo considerou, também, que a UE apesar de ter excelentes programas de I&D de
Ciência e Tecnologia, revela algumas fragilidades que comprometem os seus
resultados:
○ Muitos dos projetos de I&D não chegam a um produto ou a um serviço para
colocação no mercado;
○ Existe uma carga burocrática associada a projetos de I&D que consome muitos
recursos;
○ Muitas vezes falta o

maior envolvimento de equipas de investigação

multidisciplinares.
● O capital de risco e as startups muitas vezes ficam confinados aos países europeus e
esses consórcios e empresas não têm capacidade para se lançar à escala europeia.
Considera-se por isso a necessidade de criação de uma verdadeira UE de startups,
suportadas numa rede de capital de risco.

● Os programas de inovação deverão, também, servir para ajudar a ultrapassar a
fragmentação europeia em termos tecnológicos e garantir a soberania sobre os dados
europeus. Um bom exemplo desta estratégia é o projeto GAIA-X – que visa o
desenvolvimento de requisitos comuns para uma nova geração da infraestrutura de dados
europeia, aberta, segura, federada, que obedeça aos mais altos padrões de soberania digital.
O projeto baseia-se na criação de um ecossistema digital aberto para permitir às empresas
europeias competirem globalmente. O ecossistema permitirá a soberania digital dos
utilizadores de serviços de cloud e escalabilidade de fornecedores de serviços de cloud
europeus. A interoperabilidade e portabilidade das aplicações e dos dados estará garantida

● Outro aspeto importante debatido teve a ver com as escolas do futuro e como ensinar
a aprender/raciocinar/adquirir conhecimento e a aprendizagem ao longo da vida.
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● Há muitos aspetos culturais e muitas diferenças a considerar no ambiente europeu e,
por oposição, ao americano: existe ainda muita fragmentação à escala europeia, mas
nos Estados Unidos existe o conceito de risco que acaba por ser a génese para a
inovação e lançamento rápido de ideias e projetos que ganham escala, algo que a
fragmentação existente na EU não tem permitido.
● A importância da manutenção da autonomia estratégica da União Europeia foi
amplamente referida a par das necessidades das infraestruturas críticas e ter
capacidade de demonstrar a importância das questões da segurança e da formação
das pessoas nesta área.
● A manutenção de um sistema de qualidade também deveria ser acautelada no futuro;
democracia e meritocracia são aspetos que deverão ser conciliados; a Europa não deve
abdicar da sua esfera de liberdades. Verifica-se uma grande diversidade cultural na
Europa, mas as tecnologias podem ajudar a ultrapassar as barreiras culturais.
● A digitalização feita nos serviços da função pública não tem em conta a alteração de
processos de trabalho, algo que deveria ser explorado.
● Excessiva regulamentação e carga burocrática no financiamento e desenvolvimento da
Europa, também podem levar a um atraso.

SALA 3 – FUTURO ECONÓMICO E SOCIAL
Dinamizador: Luis Vidigal (GFSI)
● No grupo 3 concluiu-se que os relacionamentos e o posicionamento regulamentar da
Europa afetam todo o mundo, por isso, a Europa continua a produzir muita regulação
com grande impacto no social e económico.
● Há um problema de envelhecimento na Europa, acompanhado de uma
reindustrialização com o uso crescente da robótica. Com essa libertação de ativos, o
empreendedorismo ganha uma nova importância e abrem-se novas oportunidades
nas áreas da economia do lazer.
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● Na Europa, faz-se muita regulamentação económica, social e tecnológica, num
continente que está a perder a capacidade de inovar e produzir, face aos principais
blocos concorrentes.
● O Estado Social é posto em causa com o envelhecimento da Europa, o que também
nos coloca novos desafios relacionados com a emigração e a necessidade da Europa
atuar no desenvolvimento dos países de origem, nomeadamente em África e na
América Latina, dando prioridade ao desenvolvimento da atividade económica e
geração de rendimento, rompendo um ciclo extrativo de subdesenvolvimento
naquelas regiões.
● Haverá, no futuro, medidas de política social que se vão impor, como um novo
urbanismo e reorganização do território, de forma mais coesa e inclusiva.
● Temos uma fiscalidade e uma segurança social baseada em paradigmas e pressupostos
do século XIX, incapazes de responder aos desafios da automação e quebra
demográfica do século XXI.
● Se houver formalmente uma semana de menos de cinco dias de trabalho, vai levantarse uma questão fulcral: o financiamento do estado social. Podem os robôs pagar
impostos? Poderá ser a segurança social ser cada vez mais parte integrante dos
orçamentos do estado?
● As políticas que convergem para o social, complexidade da economia, do social e dos
rendimentos, deverão continuar a verificar-se na Europa, notou o grupo 3.
● A Europa pode atingir nova posição na economia mundial. A política monetária
europeia enfrenta novas tendências e poderá ter que mudar radicalmente. Vai ser
chamada a responder a esta clivagem industrial e social que está a acontecer debaixo
da política monetária.
● Será que mecanismos como o rendimento universal ou outros instrumentos vão
alterar os equilíbrios que temos hoje por garantidos na Europa?
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RESULTADO DO INQUÉRITO SOBRE “O QUE MAIS ME PREOCUPA NO FUTURO DA EUROPA”

Hierarquia de Preocupações

Média Ponderada

dos participantes no Workshop

(escala de 1 a 10)

1º Defesa da Democracia

7,31

2º Transição Digital

6,91

3º Posicionamento geoestratégico

6,06

4º Inclusão Social

5,60

5º Segurança e Defesa

5,60

6º Transição Climática

5,51

7º Soberania Digital

5,37

8º Integração / Fragmentação

4,89

9º Empreendedorismo

3,89

10º Migrações

3,86

Gravação: https://youtu.be/8fcByBWiEKk
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MeetUp
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MeetUp “Automação de Processos na Administração
Pública”
03 de novembro de 2021

A área de Política Digital e Governança da APDSI, dinamizou e promoveu o primeiro evento em
formato híbrido a 03 de novembro de 2021, com transmissão em streaming através do seu
canal YouTube a partir da Torre Zen, no Parque das Nações.
Neste encontro, a APDSI contou com a abertura da Secretária de estado da Justiça, Anabela
Pedroso e com a intervenção de Daniel Dines, Fundador e CEO global da UIPath, empresa líder
mundial em tecnologia RPA, enquanto Keynote Speaker.
O momento final deste MeetUp decorreu em formato mesa-redonda com Sérgio Duarte,
Diretor do Departamento de IT do Instituto de Informática da Segurança Social; Rosália
Rodrigues, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da
Justiça; Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA – Agência para a Modernização
Administrativa e Pedro Campos, Diretor de Business Consulting da BOLD by Devoteam,
patrocinadora global da APDSI.
A coordenação e moderação foi feita por Nuno Guerra Santos Vogal da Direção da APDSI.
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--A automação de processos de negócio com recurso a ferramentas de RPA (Robotic Process
Automation) constitui um acelerador da transformação digital das organizações, pelo que a
Administração Pública (AP) surge como forte candidata à aplicação transversal deste tipo de
tecnologias, permitindo aumentar a rapidez e a fiabilidade da resposta ao cidadão nos serviços
mais normalizados, e assim potenciar a capacidade de atendimento diferenciado. Permite,
ainda, acrescentar valor aos funcionários que têm tarefas mais rotineiras e repetitivas e que
poderão executar outro tipo de funções mais estimulantes.
A coordenação e moderação da sessão esteve a cargo de Nuno Guerra Santos, Vogal da
Direção da APDSI, que começou por desafiar os intervenientes a responderem à questão se,
de facto, a robotização e automação poderão ser oportunidades para se fazer a transformação
para uma AP mais eficiente e mais próxima das pessoas.
A Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, respondeu que a automação de
processos é algo que tem valor e cria uma mudança transformacional não só de paradigma,
mas também de pensamento. Se a pandemia mudou muito a nossa forma de estar na vida,
também nos trouxe a “oportunidade de nos reinventarmos. Será agora que vamos conseguir
fazer diferente?”.
Para a Secretária de Estado o setor público tem sido muito massacrado por grandes momentos
de paragem, desinvestimento e envelhecimento com obsolescência técnica e tecnológica.
Automatizar o que é repetitivo é uma tarefa necessária, mas a humanização jamais poderá ser
esquecida porque “a Administração Pública são pessoas que trabalham para pessoas”.
Em 2017 começou um processo de modernização nos tribunais que “foi fascinante” porque
os oficiais de justiça deixaram de fazer tarefas tão repetitivas que consumiam 40% do seu
tempo e viram crescer a produtividade dentro das respetivas secretarias. Nos tribunais
também se recorreu à Inteligência Artificial (IA) para o magistrado poder ter acesso na sala de
tribunais a todo o processo e a tudo o que lhe está associado: “bons dados podem dar-nos
belíssimas competências em tribunal. A Inteligência Artificial não substitui o juiz, mas ajuda o
juiz”.
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Também a AP avançou com o projeto da IRENE (assistente virtual do Instituto de Registos e
Notariado) que enfrenta o mesmo risco: o de não ter dados de qualidade para ser alimentada,
isto porque serão sempre os seres humanos que têm de alimentar o ser virtual.
Uma das faces mais visíveis da relação da AP com o cidadão é a parte telefónica onde “se
funciona muito mal porque é um serviço muito caro, é necessária muita gente e não temos
capacidade de resposta para as necessidades dos cidadãos”, sublinha a Secretária de Estado.
Anabela Pedroso refere, também, que a área da justiça vai beneficiar de 267 milhões de euros
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo “dinheiro que pode significar ter pessoas
capazes de responder e fazer automatização; acho que esta é a última oportunidade de se
fazer algo diferente”.
É de salientar que a IA nunca irá substituir a qualidade da humanidade: “automatizar sim,
cegamente não. A relação entre sociedade civil e o Estado é o que dá saúde ao setor público
que tem de trabalhar para ser cada vez mais inclusivo”, destaca.

Daniel Dines, Fundador e CEO global da UIPath, empresa líder mundial em tecnologia RPA,
também defende que a automação permite fazer mais e melhor pela sociedade.
Na sua longa experiência profissional, Daniel Dines trabalhou e trabalha com engenheiros
apaixonados sobre automação. Portanto, o que a UI Path faz é emular a ação humana na
medida em que o software percebe o layout, descodifica a informação e os dados e sabe como
navegar entre eles.
“O nosso sistema pode ser comparado à condução de um carro; podemos dizer-lhe o que fazer
baseado na ação do cidadão e os nossos robôs vão conseguir acompanhar o processo; levamnos do ponto A ao ponto B. Desde que se consiga descrever um processo, ele pode tornar-se
automático”, descreve Daniel Dines.
Sobre a perda de empregos, o representante da UIPath refere que a tecnologia e automação
só dão apoio aos humanos e permitem-lhes fazer melhor os seus empregos com maior
empatia e pensamento crítico. “A robotização vai tornar os países melhores”, defende,
enquanto recorda que os países orientais começaram por introduzir processos de automação
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logo no início do século passado, no tempo em que a indústria têxtil estava a crescer, e assim
demarcaram-se de países também grandes produtores como a Inglaterra ou a Índia.
Um dos grandes desafios da UIPath é atrair novos talentos para a Administração Pública,
porque a nova geração não vai desempenhar os mesmos trabalhos que hoje conhecemos e
temos por garantidos. Daniel Dines aponta como grandes vantagens da adoção da robótica na
AP o ultrapassar de constrangimentos financeiros, aumentar as expectativas do público,
ajudar a combater a fraude e o desperdício, atrair novos talentos, modernizar sistemas e
melhorar a proteção dos dados, aumentando os níveis de segurança.

Mesa-redonda
O momento final deste MeetUp decorreu em formato mesa-redonda com Sérgio Duarte, do
Instituto de Informática da Segurança Social; Rosália Rodrigues, Vogal do Conselho Diretivo
do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça; Sara Carrasqueiro, Vogal do
Conselho Diretivo da AMA – Agência para a Modernização Administrativa e Pedro Campos,
Diretor de Business Consulting da BOLD by Devoteam, patrocinadora global da APDSI.
Sérgio Duarte falou sobre a automação de processos que começou com a UIPath há cerca
de dois anos que trouxe muito a ganhar porque na AP verificam-se muitos atrasos, há tarefas
muito manuais e este tipo de tecnologia pode ajudar muito.
Os bons resultados começaram a surgir após um projeto-piloto na área do Instituto de
Informática da Segurança Social e outro implementado no centro nacional das pensões. Num
dos casos só foi atualizado o software; no outro, formulários que demoravam cerca de duas
horas a preencher agora demoram cerca de cinco minutos e esses processos têm um tempo
de resposta de um dia.
Na área da educação especial também se recorreu à robotização para reduzir o tempo gasto
no preenchimento de centenas de formulários que agora se traduziu em “poupanças muito
interessantes em recursos humanos”.
No contact center a gestão de tratamento de e-mails é outro processo que está, neste
momento, a ser automatizado. “Se queremos levar a automação às pessoas, temos que tentar
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automatizar tudo o que nos aparece, mas há uma dificuldade em percebermos o que tem de
ser automatizado para ajudar as pessoas”, resume Sérgio Duarte.
Graças ao PRR, virá a ser feito um modelo de citizen developer que passa por dar a conhecer
e formar as pessoas de negócio para as tecnologias de modo a poderem desenvolver os seus
próprios negócios, ainda que seja necessário alguém com mais skills nesta área para uma
implementação mais profissional. Ainda assim, é possível automatizar processos e ensinar as
pessoas a fazê-lo.
Da parte dos funcionários, Sérgio Duarte nota que tem havido uma satisfação enorme no
retirar de tarefas “chatas” do seu dia-a-dia.
Rosália Rodrigues, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e
Patrimonial da Justiça, lamenta que hoje o sistema tenha processos muito demorados por
resolver, com uma grande pressão sobre eles e onde muito lhes continua a ser exigido: “não
temos experiência de robotização em tecnologias como estas, mas temos feito muito nos
serviços em mecanismos de integração e interoperabilidade entre sistemas e inclusive com
outras entidades para evitar a receção em papel e a validação que era feita nos tribunais”.
Rosália Rodrigues observa, contudo, que continuam a existir muitas oportunidades de
melhoria ao nível dos contact centers (relação com advogados, cidadãos e notários), tanto que
podem vir a ser desenvolvidos chat bots e há muita margem para melhoria. A receção de
faturas ainda obriga a que alguém as confira. Recomenda, todavia, alguma cautela no
entusiasmo excessivo pela robotização: “a automação não é a panaceia para todos os males”.
Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA - Agência para a Modernização
Administrativa, afirma que num contexto mais lato da AP têm vindo a ser tomadas muitas
medidas de melhoria no serviço público com desejável impacto na vida das pessoas e das
empresas. “Os serviços têm de ser pensados e redesenhados numa lógica voltada para o
cidadão”, diz, enquanto acrescenta que a reengenharia dos processos também está na escala
de melhorias para a automação que desejavelmente fará parte de uma melhoria crescente.
Mecanismos de governança transversal que tragam interoperabilidade e partilha de dados
para haver serviços automáticos, sem algumas das barreiras que ainda enfrentamos, são o
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desafio atual, nem sempre fácil de ultrapassar porque tem que se interagir com uma
multiplicidade de plataformas diferentes, nem sempre interoperáveis.
A AMA tem vindo a desenvolver a robótica numa experiência com uma equipa que
acompanha operações cofinanciadas e que envolve aceder a plataformas de difícil interação,
com muito tempo gasto a perceber as atualizações feitas. “Contamos com a ajuda de um robô,
que todas as noites entra, faz o login no sistema, acompanha os trabalhos feitos, recolhe
dados de apoio às auditorias e envia mensagens automaticamente para as entidades
envolvidas. Este procedimento baixou muito a carga de trabalho de outros colegas”, revelou
Sara Carrasqueiro, acrescentando que não se coloca a questão do receio da perda do emprego
porque se perdia muito tempo nestas tarefas, condicionando muito a capacidade de resposta
em determinadas áreas.
O futuro da AMA passa por tornar estes robôs ainda mais eficientes e aproveitar outras
tecnologias que se combinem para melhorar todos os processos internos da AMA e
acompanhar outras entidades, “trazendo inteligência aos robôs com ética e uso responsável
destas tecnologias”.
Pedro Campos, Diretor de Business Consulting da BOLD by Devoteam, congratula-se pelo
facto de trabalhar com tecnologias que nasceram para dar resposta “a todas estas questões
de que estamos aqui a falar. Um dos fatores de sucesso da robótica é a possibilidade de
libertar tempo dos recursos humanos para outras tarefas e não provocar uma redução dos
mesmos. Forças de trabalho digitais e humanas têm de trabalhar lado a lado”.
Pedro Campos reforça a mensagem positiva de que tudo neste novo passo evolutivo tem de
ser visto como “automação para o bem”; algo que vai melhorar a organização. O PRR vai ser
um grande impulsionador das tecnologias associadas à robótica, mas é um caminho cujo
sucesso depende de uma estratégia de automação muito clara e específica para a organização
em questão; as estratégias não se podem copiar de um lado para o outro.

Perguntas e respostas
Nesta fase do primeiro MeetUp híbrido da APDSI no pós-pandemia, Daniel Dimas, referiu que
a empresa UIPath vai continuar a investir em IA e que ambiciona aumentar a capacidade de
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compreensão dos robôs que hoje, por exemplo, “sabem ver o que é um recibo, mas não
percebem o que as pessoas fazem com um recibo”.
Muitas tarefas podem substituir o copy/paste já hoje em dia e isso é algo que quer ver
continuar a acontecer cada vez mais na Europa.
O que é o desafio da arquitetura da informação? Sérgio Duarte responde que o RPA não
pretende substituir o papel do Ser Humano nem os requisitos que já lhe eram exigidos. A IPA
(Intelligent Process Automation) virá a tornar o robô mais humano, na medida em que se
pretende que consiga interagir com o Homem de forma ainda mais estruturada.
Sara Carrasqueiro sabe que há espaços de melhoria complementares e comuns a várias
entidades da AP.
Qual o valor económico para Portugal se a redução de tempos fosse de 95%? A
transformação digital é um grande programa e uma grande alteração que está a ser feita na
União Europeia, mas também Singapura, Austrália e o Dubai estão a desenvolver-se muito
nestas matérias e têm grandes planos para um futuro próximo na automação e transformação
digital. “Portugal está até numa fase de maturidade considerável”, diz Daniel. O próximo
passo para a Europa é tentar resolver problemas maiores.

Gravação: https://youtu.be/BsuHNcdQg_A
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Ciclo #Regulação Digital
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Webinar 1 “DMA e DSA – Como Regular o Digital”
20 de setembro de 2021

A 20 de setembro a APDSI deu início a um ciclo de eventos sobre a Regulação Digital, realizados
no âmbito do Grupo de Missão “DSA, DMA, e-Privacy” da APDSI, intitulando-se o primeiro
“DMA e DSA – Como Regular o Digital”.
Este encontro online contou com a participação, como oradores, de Ricardo Castanheira da
Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), Gonçalo Diniz,
Public Policy Manager da Facebook, patrocinadora Global da APDSI, e João Confraria,
Professor da Universidade Católica Portuguesa na área da Regulação e Concorrência e
Políticas Públicas.

--A coordenação da primeira sessão esteve a cargo de Luís Neto Galvão, coordenador do Grupo
de Missão “DSA, DMA, e-Privacy”, que começou por destacar que a presidência portuguesa
no Conselho da União Europeia foi um sucesso, destacando-se a criação, sob o seu impulso,
do Union Startups Nation Alliance, localizado em Lisboa, tendo ainda conseguido avanços

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

93

Realizações da APDSI no ano de 2021

significativos ao nível do DMA e DSA – ambos congregam o Digital Services Package: o ato dos
mercados digitais e o ato dos serviços digitais.
Ricardo Castanheira, da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia
(REPER), acredita que a fase que se vive no seio do Conselho está a ser acompanhada de perto
por muitos outros países de fora da União Europeia e que corresponderá a uma mudança de
paradigma, mais do que uma mudança jurídica, dados os seus impactos sociais e económicos.

Ricardo Castanheira utilizou apenas dois slides na sua apresentação, sendo que o primeiro
mostra o que acontece no mundo do digital em 60 segundos (dados de 2020): 1.3 milhões de
pessoas a entrarem no Facebook, 19 milhões de mensagens a serem enviadas pelo WhatsApp;
há 4.7 milhões de vídeos a serem visualizados no Youtube e 764 mil horas de vídeos na Netflix
são vistos por minuto, por exemplo.
Estes números de base conduziram a iniciativas legislativas como DSA ou DMA. Todo este
universo parece, à primeira vista, positivo, mas há uma dimensão negativa do ponto de vista
regulatório por detrás destes números: há produtos que violam regras de segurança, há
ofensivas de cariz terrorista, violações de direitos de autor, produtos contrafeitos, discurso
de ódio, desinformação, venda crescente de drogas e arrendamento ilegal de imóveis.
Se atendermos à dimensão económica e social, as plataformas digitais começaram a surgir
com impacto crescente desde 1994/95. A primeira norma que regula o comercio eletrónico
na europa só surge em 2000 (diretiva do comércio eletrónico) e uma parte do ato dos
serviços digitais, agora em discussão, dedica-se à revisão deste ordenamento jurídico do
ponto de vista do comércio eletrónico que tinha grande necessidade de atualização.
“O dia a dia em que nos movemos mudou e o tempo mostra que os enquadramentos jurídicos
existentes estavam desfasados da realidade”, acrescenta Ricardo Castanheira.
A maioria das marcas com peso neste mercado não são europeias, o que confere uma
dimensão geoestratégica europeia a toda esta análise, provocando uma ausência de equilíbrio
no âmbito económico, social e de competitividade da União Europeia. No seio da UE começou
a fazer-se a reflexão sobre os benefícios para os consumidores e para a inovação de mercado
deste crescimento de plataformas.
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Com base em números de 2019, as cinco plataformas líderes no mundo digital valiam quatro
triliões de dólares - um quarto do produto interno bruto da União Europeia - o que leva a
concluir que as outrora pequenas startups se transformaram em colossos gigantescos e as
regras do jogo foram alteradas.
A definição do problema no ato dos mercados digitais, o DMA, tem a ver com o uso excessivo
do poder de gatekeeper no qual essas empresas geraram dependências nos utilizadores,
com cláusulas contratuais que impuseram determinados serviços. O desequilíbrio no poder
destas plataformas não permitiu a expansão de ecossistemas e verificou-se uma violação de
regras de concorrência.
Uma dificuldade que acresce à análise deste tipo de abusos é que, apesar de alguma dimensão
humana destas decisões de marketing “agressivo”, tudo é movimentado por algoritmos,
gerando problemas adicionais. Daí a necessidade de se tentar criar medidas mais justas. A
maioria dos empresários sentiu a necessidade de defender interesses e consumidores
europeus, para fazer face ao desequilíbrio da concorrência.
Já no DSA (ato dos serviços digitais), a questão tem mais a ver com atualização de regras de
comércio eletrónico e necessidade de fazer a moderação de conteúdos ilegais que existem
nestas plataformas. O surgimento do DSA justifica-se por um conjunto de circunstâncias. A
título de exemplo, prevenir que determinada plataforma bloqueie uma figura como o
Presidente dos Estados Unidos antes das eleições presidenciais: “não está em causa o
conteúdo dos posts, mas a reação de uma empresa que pode decidir banir um presidente”.
A construção começou a partir de um conjunto de obrigações que, em muitos casos, são uma
atualização de princípios inerentes à diretiva do comércio eletrónico que deviam ser
preservados, pese embora atualizados. São eles:
- O país de origem. Um mecanismo basilar do mercado interno para evitar que os players
tenham que responder a 27 instruções legislativas diferentes;
- Proibição de monitoramento geral de conteúdos por parte destas plataformas gigantes,
evitando atropelos à liberdade de expressão. Mas há um conjunto de circunstâncias em que,
se não houver algumas medidas de controlo, haverá uma profusão descontrolada de
conteúdo ilegal;
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- A responsabilidade limitada destas plataformas. Porque na maioria dos casos há algumas
que não estão diretamente envolvidas na ilegalidade; eram apenas intermediárias com um
papel muito passivo. Essas plataformas eram só um meio de comunicação e dada a sua
passividade não podiam ter responsabilidade jurídica efetiva, acrescida ou primária.
As plataformas não são todas iguais, por isso, não podem ser todas tratadas da mesma
maneira. Portugal foi sentindo uma necessidade de escalonar as diferentes plataformas em
função das suas características e atribuir-lhes determinadas obrigações acrescidas. Por outro
lado, percebeu-se que não podemos tratar o desigual como igual. As plataformas não podem
ser vistas da mesma maneira à luz da lei. Algumas são de serviços de armazenamento; outras
são de partilha de conteúdos e outras têm 45 milhões de utilizadores o que não as pode
comparar a uma outra com 15 mil clientes.
São obrigações acrescidas das gigantes as auditorias frequentes, protocolos de crise, acesso
e escrutínio a dados, necessidade de ter um compliance officer e responder ao know your
business customer principle. Para as mais pequenas não há um conjunto tão grande de
obrigações, mas têm regras para cumprir que são fundamentais para os consumidores
comprarem e saberem em que ambiente se estão a mover.
Os serviços de hospedagem têm necessidades diferentes e razões que têm de apresentar
sempre que é imperativo eliminar conteúdo.
Em breve, e na sequência de toda esta revisão, vai surgir uma nova figura: cada Estadomembro tem um digital services coordinator que garantirá a respeitabilidade deste novo
enquadramento jurídico que é o DSA. Estamos a assistir a um novo modelo de governação a
ser introduzido.
Hoje há na Europa cerca de 10 mil plataformas digitais (42% são micro e pequenas empresas
e apenas 8% são grandes empresas). As micro-empresas não têm de se sujeitar aos encargos
que estas mudanças e novas orientações acarretam.

Gonçalo Diniz, Public Policy Manager da Facebook, patrocinadora Global da APDSI, começou
por referir a diretiva do e-commerce e todas as mudanças que introduziu no panorama da
internet que estabeleceu o regime de responsabilidade limitada por plataformas. O Facebook
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apoia o DSA e a ambição do dossier de fortalecer o mercado dos serviços digitais na UE e
esclarecer o papel das plataformas online com o objetivo de tornar a internet mais segura. O
DSA, defende Gonçalo Diniz, será uma grande oportunidade para gerar confiança entre
todos os atores envolvidos nos ecossistemas online.

O Facebook, nas suas palavras, quer cumprir com todos os termos da lei, mas “necessitamos
de um quadro legal que nos ajude a desempenhar o nosso papel na criação de um ambiente
online mais saudável e mais protegido e fomentar confiança nos cidadãos europeus nos
serviços digitais”. Para se cumprir esta ambição, defende, falta um quadro legislativo que
ajude os atores a fazerem mais para fomentar a confiança dos cidadãos europeus nos serviços
digitais.
A plataforma social prefere um DSA horizontal que evite a fragmentação do mercado, que
clarifique e reforce o princípio do país de origem e o regime de responsabilidade limitada das
plataformas online com base no regime de notificação. “Queremos um DSA com um quadro
legal que aumente a responsabilidade de plataformas de internet e que, por outro lado,
aumente a confiança dos utilizadores e reguladores nos nossos serviços e políticas”, afirma o
representante do Facebook, enquanto esclarece: “não queremos um Facebook de ódio, abuso
ou exploração; queremos utilizadores seguros. Acolhemos com satisfação que os princípios
fundamentais do regime de responsabilidade limitada sejam reforçados no DSA”.
Gonçalo Diniz considera que, embora haja espaço para melhorias, há três pontos
fundamentais para se cumprirem os objetivos do regulamento e criar um quadro viável:
- Manter a flexibilidade do regime de notificação e ação, que permite atuar rapidamente ao
receberem uma notificação válida. A introdução de obrigações para garantir ativamente que
conteúdos semelhantes não reapareceram na plataforma é incompatível com os fundamentos
do regime do intermediário e podia prejudicar um direito tão fundamental como o de
liberdade de expressão. Medidas muito proibitivas neste espaço (Facebook) teriam impacto
no direito dos utilizadores e na liberdade de expressão.
- Medidas voluntárias. O DSA devia fornecer incentivos para que empresas como o Facebook,
ao terem de lidar com conteúdos ilegais, possam ser pró-ativas na tomada de decisões que
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não sejam incompatíveis com os seus termos e condições. O DSA, defende, ajudará a proteger
e incentivar estes esforços.
- O princípio do país de origem – um princípio fundamental da legislação europeia, e um
elemento-chave da diretiva de e-commerce que garante que o cumprimento das exposições
não tenha de ser feito 27 vezes. O DSA poderá trazer um quadro legislativo importante na
certeza jurídica das empresas que querem garantir a segurança e que o princípio é bem
aplicado, trazendo benefícios a longo prazo para todo o setor tecnológico e, por fim, manter
o mundo online seguro.

João Confraria, Professor da Universidade Católica Portuguesa na área da Regulação e
Concorrência e Políticas Públicas, salienta, à luz do DSA, a criação da figura dos coordenadores
digitais, para afirmar que a supervisão e fiscalização da regulação europeia deve ser uniforme
para evitar estrangulamentos e desequilíbrios entre os quadros existentes em todos os países.
A Alemanha, por exemplo, é supervisionada, o que não acontece noutros casos.
O Professor quer acreditar que o DSA e DMA irão beneficiar daquilo que chama o “efeito
Bruxelas”, o que fez do RGDP um sucesso europeu e mundial. “No prólogo do documento, a
Comissão e o Parlamento estão à espera que o DSA e DMA se transformem numa referência
ao nível mundial até porque há uma diferença entre a abordagem europeia e a americana”,
salienta.
João Confraria manifestou, na conferência da APDSI, o receio de que as autoridades que vão
supervisionar o DSA possam vir a misturar essa regulação com o DMA: haverá a tentação para
ligar a aplicação do DSA a grandes plataformas e identificá-las com os gatekeepers a que se
refere o DMA.
Paralelamente à diretiva de comércio eletrónico, começaram a surgir preocupações com a
dimensão do mercado das plataformas online e o direito da concorrência. A aplicação da lei
de concorrência (que deu origem ao DMA) pode gerar incerteza regulatória, uma vez que os
critérios variam de autoridade (poder político) e ao longo do tempo. O DMA insere-se numa
progressiva transferência para a regulação setorial de um conjunto de problemas que podiam
ser abordados pela política de concorrência. “O DMA vai constituir uma grande
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descontinuidade, corresponde à transferência de um vasto acervo de atribuições que estavam
na autoridade da concorrência e que passam para supervisão europeia”, conclui João
Confraria.

Perguntas e respostas
Na reta final da sessão, coube a Ricardo Castanheira responder se é possível virem a colocarse a descoberto os perfis que navegam por plataformas encriptadas para onde se movem
muitos movimentos de conotação negativa (inclusivamente terrorista) por detrás de perfis
falsos.
O DSA não visa tratar deste aspeto em particular (respeitante a serviços de comunicações
interpessoais como o Signal ou o Telegram), mas sim da ilegalidade definida por
ordenamentos jurídicos nacionais.
O moderar ou retirar conteúdos tem de se compatibilizar com os direitos fundamentais e é
importante sublinhar que o DSA não trata de conteúdo nocivo; só ilegal.
O chamado stay down (retirada permanente do conteúdo) aplica-se a casos manifestamente
ilegais.
“Se houver a tentação de abrir o algoritmo deste tipo de serviços vai abrir-se uma caixa de
pandora que não sabemos onde vai terminar. Na discussão sobre e-privacy evitam-se
penetrações invasivas que põem totalmente em causa a privacidade”, destaca Ricardo
Castanheira.
Também foi abordada a possibilidade de criação de um hub de autenticação que permita aos
utilizadores de plataformas digitais terem uma identidade digital europeia, algo que já está a
ser pensado, embora haja quem queira manter as suas soluções individuais.

Gravação: https://youtu.be/IjuED3kYBIk
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Webinar 2 “Serviços e Mercados Digitais – DSA e DMA II”
25 de outubro de 2021

A área de Segurança da APDSI, no âmbito do seu Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”,
dinamizou e promoveu o segundo Webinar do Ciclo #RegulacaoDigital “Serviços e Mercados
Digitais – DSA e DMA II” a 25 de outubro de 2021.
Este encontro online contou com a participação, como oradores, de Pedro Rodrigues Duarte,
conselheiro jurídico na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia
(REPER), Helena Martins, Public Policy Manager da Google, patrocinadora Global da APDSI, de
João Confraria, Professor da Universidade Católica Portuguesa na área da Regulação e
Concorrência e Políticas Públicas, e de Tiago Bessa, Sócio das áreas de Comunicações, Proteção
de Dados & Tecnologia e PI Transacional da Vieira de Almeida e Associados. A coordenação e
moderação da sessão estiveram a cargo de Luís Neto Galvão, coordenador do Grupo de Missão
“DSA, DMA, e-Privacy” da APDSI.

--Pedro Rodrigues Duarte fez o devido enquadramento sobre o ponto do processo decisório
deste DMA: a Comissão Europeia apresentou uma proposta, que por ser de um

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

100

Realizações da APDSI no ano de 2021

regulamento. não vai precisar de atos de transposição; assim que for adotado e publicado,
vigorará automaticamente nas ordens jurídicas dos 27 Estados-Membros.
Após um trabalho preparatório intenso, pré-legislativo, a Comissão considerou que os
instrumentos tradicionais da política de concorrência da União não respondiam a esta nova
realidade dos mercados de plataformas digitais, que mais não são que um modelo de negócios
assente numa estrutura não física. Nessa infraestrutura, relacionam-se comerciantes e
clientes. A Comissão apercebeu-se que a política de concorrência da União Europeia não dava
resposta adequada (pois atuava numa lógica ex post), ou seja, a Comissão verificava o
funcionamento dos mercados e atuava, sancionando se e quando necessário.
Esta realidade dos mercados digitais passa cada vez mais pelos chamados “controladores de
acesso”, com uma posição tão forte e dominadora que podem impedir o acesso de outros
operadores concorrentes. A Comissão entendeu que o melhor instrumento para regular e
transformar o mercado digital de forma justa e contestável era criar regras harmonizadas
numa lógica ex ante – de prevenção da criação de uma posição dominante permanente e, por
isso, este novo instrumento jurídico surge com três pilares: define o que, para este efeito, é
um controlador de acesso, ou guardião (âmbito subjetivo); de que serviços estamos a falar
(âmbito objetivo); e que obrigações e proibições serão definidas para estes controladores de
acesso que forem designados por decisão da Comissão – um processo formal que tem que ter
todas as garantias jurídicas. Estamos a falar de serviços essenciais que intuitivamente se
compreendem, como motores de busca, partilha de vídeos, redes sociais, sistemas operativos,
serviços na nuvem e serviços publicitários em linha.
Portanto, o regulamento aplica-se subjetivamente a plataformas que recaiam numa definição
que é feita logo no artigo 3.º: aquelas cuja posição dominante afete a contestabilidade e
justiça dos mercados, que tenham um volume de negócios anual de seis mil e quinhentos
milhões de euros nos últimos três anos financeiros, uma capitalização de mercado avaliada
em cerca de 65 mil milhões de euros, um conjunto de clientes correspondente por mês a
aproximadamente 10% da população da União (45 milhões), um conjunto de 10 mil
utilizadores profissionais por ano, e se estes números se mantiverem durante três anos
financeiros, considera-se uma posição de domínio permanente. A definição do “controlador
de acesso” foi o primeiro passado para o desenvolvimento do regulamento.
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Obrigações e proibições dos gatekeepers
Uma vez designada uma plataforma como “controlador de acesso”, enfrenta obrigações e
proibições previstas no artigo 5.º e 6.º e são, por exemplo, não ser possível combinar dados
de vários core platform services (algumas plataformas oferecem vários serviços), permitir que
os utilizadores profissionais possam oferecer os seus produtos nestas plataformas, não
permitir que os controladores de acesso impeçam os seus utilizadores de utilizarem outras
plataformasou de suscitarem questões de incumprimento, permitir a desinstalação dos
softwares automaticamente instalados quando se acede a uma plataforma e a famosa
proibição de self preferencing (isto é, a plataforma desenvolver formas, por exemplo rankings,
de auto-promover os seus serviços e produtos).
Ultrapassada a fase de designação de quem são os controladores de acesso e determinação
de obrigações e proibições, poderá desenvolver-se um diálogo regulatório, porque nem
sempre vai ser fácil perceber que obrigações estão associadas a determinado serviço ou
plataforma específicos.
Depois instala-se uma prática corrente: a Comissão vai verificando o cumprimento das
obrigações e vai instaurando investigações de mercado para verificar se um controlador de
acesso ainda o é, porque esta realidade económica vai mudando, e se a lista de obrigações e
proibições ainda se justifica tal qual.

Papel dos Estados-Membros e autoridades nacionais de concorrência
Este papel ainda está em aberto, mas em princípio o Ato dos Mercados Digitais vai ter uma
execução muito centrada na Comissão, porque a base jurídica deste regulamento é o artigo
114.º do TFUE (a harmonização do mercado interno), justamente para prevenir riscos de
fragmentação. Se fosse uma execução muito descentralizada, cada Estado-membro poderia
executá-la à sua maneira, e a realidade regulatória é muito diferente entre os diferentes
Estados-Membros.

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

102

Realizações da APDSI no ano de 2021

A Comissão Europeia terá um papel central ajudada pelo Comité Consultivo, com maior ou
menor âmbito (está para se ver), que será certamente integrado por autoridades nacionais da
concorrência.
O DMA procura, justamente, que as micro e PMEs do mundo digital tenham oportunidade de
singrar num mercado muito dominado por quatro grandes atores. Essa oportunidade pode
ajudá-las a crescer de tal forma que se tornem, elas próprias, objeto da regulação.
Segundo Pedro Rodrigues Duarte, um dos pontos da nova Estratégia da União Europeia é a
inovação, daí a “necessidade de dar espaço às PMEs. O DMA tem, justamente, o objetivo de
tornar mais concorrencial o mercado digital”, acrescenta.
A Comissão vai ficar autorizada, em termos que ainda serão definidos, a adotar atos de
implementação, de modo a afinar e melhorar as especificações técnicas das proibições e
obrigações, para que umas possam ser melhor descritas, outras eliminadas, outras
acrescentadas: “isto não será a Bíblia; nada ficará escrito para sempre”.

Helena Martins, Public Policy Manager da Google, demonstrou o quanto a gigante
tecnológica apoia os objetivos do DMA e como este trará mais transparência na forma como
todos os envolvidos são implicados, na relação da Google com os clientes profissionais e
como os preços são divulgados.
Contudo, Helena Martins refere que tem de se alcançar um ponto da certeza jurídica: “Na
escala em que a Google opera, quanto mais uma regulação estiver harmonizada, melhor a
empresa pode trabalhar no cumprimento dessas regras. O objetivo é perceber as obrigações
e como cumpri-las”.
Para a Public Policy Manager da Google existe espaço para melhoria nalguns aspetos que
merecem refinamento, como por exemplo, na garantia de que vão continuar a levar os
melhores resultados para os utilizadores. A questão do self preference afeta particularmente
a Google. Motores de busca como o antigo Altavista já devolviam diferentes resultados. Uma
obrigação onde não se possa fazer qualquer tipo de self preference prejudica a experiência
do utilizador, já que os resultados de pesquisa serão severamente afetados. O Google (motor
de busca) facilita a experiência do utilizador, adaptando os resultados que já procura. Na mais
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recente inovação relativa à pesquisa por empregos, em parceria com o IEFP, as limitações de
self preference também podem vir a ser extremamente restritivas.
Helena Martins refere, ainda, que será necessário fazer uma melhor definição do que são os
core platform services. Há algumas definições que estão muito claras, mas serviços que têm
por objetivo conectar profissionais têm que merecer especial atenção por parte desse tipo de
serviço. Sobre a publicidade, há ainda a preocupação de que as regras venham a ser
aplicadas apenas aos gate keepers: “Na nossa visão, como este é um ecossistema muito
dinâmico que engloba vários negócios, essas regras não deveriam ser só aplicadas aos gate
keepers”.
Na questão da Interoperabilidade, também se sente a necessidade de haver maior clareza no
diálogo regulatório e tempo para perceber obrigações e a que produtos se referem.

João Confraria, Professor da Universidade Católica Portuguesa na área da Regulação e
Concorrência e Políticas Públicas, provocou uma reflexão sobre o facto da Lei da
Concorrência “já não ser boa para acudir às preocupações da sociedade” sobre o
funcionamento dos mercados digitais. A Lei da Concorrência sanciona depois de se provar que
houve uma ameaça à sua aplicação e atua em proteção dos interesses económicos privados.
Uma empresa só é sancionada se tiver provocado um prejuízo à sociedade.
“Na regulação ex ante conhecem-se os prejuízos e direitos dos consumidores, mas neste caso
a Comissão não especificou quais seriam os prejuízos. Vem dar resposta a questões políticas
e sociais”, considera o Professor, alertando que as plataformas são muito diferentes entre si
o que “implica um esforço para adaptar esta regra aos serviços existentes”.
Estes princípios relativos às plataformas digitais são semelhantes às questões da
neutralidade da Internet, compara João Confraria. Se o regulamento prejudicar as PMEs
digitais, estará a atuar de forma oposta à sua finalidade.
A aplicação da Lei da Concorrência continua a existir e é provável que venha a haver uma
evolução nesta matéria por forma a ser aplicada às plataformas digitais. A norma baseada no
bem-estar do consumidor deve agora, além do preço, incorporar o trabalho que os dados e as
questões de privacidade implicam, dando-lhe um sentido mais vasto.
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O conceito de rivalidade também talvez precise de uma revisão porque nas plataformas
digitais há uma “rivalidade real”. Nos mercados digitais este conceito tem de ter em conta
também outras possibilidades e facilidades.
E se houver um país com uma plataforma dominante, mas que não cumpre os requisitos para
ser gatekeeper? “Esses negócios passam para a legislação nacional da Lei da Concorrência
nacional. Os grandes ficam sujeitos ao DMA. Haverá incoerência nesta questão?”, provoca
João Confraria, enquanto Pedro Rodrigues Duarte responde que houve vários EstadosMembros a apoiarem o DMA porque a pressão é muito grande e é uma matéria na qual a
União já está muito atrasada (face a outros atores geopolíticos). “O que não invalida que, no
início dos trabalhos, tenha efetivamente havido alguma resistência à regulamentação já
existente”, revela.

Finalmente, Tiago Bessa, Sócio das áreas de Comunicações, Proteção de Dados & Tecnologia
e PI Transacional da Vieira de Almeida e Associados, designa o DSA e o DMA como dois
instrumentos fundamentais para os novos ecossistemas digitais e é da opinião que a UE está
a tomar a dianteira em relação a esta matéria para ser o motor de legislação e regulação no
ambiente digital.
O DSA não é tão inovador como o DMA ou como o regulamento da inteligência artificial; tratase sobretudo de alguma consolidação de regras para o ecossistema digital, mas que tem
aspetos muito relevantes para as plataformas e para todos os utilizadores de serviços da
Sociedade da Informação.
O DSA está a ser alvo de uma análise abrangente no Parlamento Europeu. As propostas do
DSA já foram substancialmente modificadas, portanto, é seguro que o texto final não será
idêntico ao proposto pela Comissão numa fase inicial.
O DSA tem um âmbito de aplicação mais vasto que o DMA e este tem coimas mais elevadas
e instrumentos de regulação mais intrusivos.
Para Tiago Bessa é relevante sublinhar que o DSA não é um ato isolado no ecossistema digital:
“Há um conjunto considerável de atos que visam endereçar os temas que têm surgido no
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ambiente digital. Em relação ao DSA, a velhinha diretiva do comércio eletrónico mantém-se
em vigor desde 2000; não é revogada com o DSA”.
Há diretivas mais recentes que criam muitas tensões com o DAS, como a relativa aos direitos
de autor e conexos, em especial a responsabilidade dos prestadores de serviços na partilha de
conteúdos online. O caso do YouTube é particularmente relevante. Outro ato que tem que ser
integrado é o regulamento platform to business que se mantém em vigor e tem que se
compatibilizar: “O reforço da proteção do consumidor tem que se compatibilizar com as
regras previstas do DSA”.
Os conteúdos ilegais colocam obrigações adicionais em organismos que têm um papel chave
no DSA que, no ecossistema digital, continua a ter de fazer regulação, limitação e bloqueio a
conteúdos protegidos.
Para os prestadores de serviços intermediários (ISPs e serviços de alojamento virtual, por
exemplo), não há mudanças. A novas regras aplicam-se aos que prestam serviços a
destinatários localizados na União Europeia.
O dever geral de vigilância continua a não existir, no entanto, reforça-se a resposta a ordens
de atuação sempre que existam conteúdos ilegais cujo acesso deva ser bloqueado. As
plataformas online têm com o DSA um regime reforçado para salvaguarda de direitos
fundamentais, que ganha forma na obrigação de notificar os destinatários sempre que há
um conteúdo bloqueado e um acesso restrito. Neste âmbito surgem três novos conceitos:
os trusted flaggers, entidades que ao nível nacional tenham estatuto de sinalizadores de
confiança, identificando e notificando as plataformas para a remoção de conteúdos digitais
ilegais. Estes trusted flaggers devem ter atendimento prioritário.
Outro conceito novo, é a rastreabilidade dos comerciantes - fiscalização dos comerciantes que
admitam que vendem nas suas plataformas conteúdo suspeito. Nesses casos haverá uma
recolha prévia de informação para garantir que os comerciantes podem vender em
determinada plataforma.
Por fim, o outro conceito novo é o das plataformas de muito grande dimensão. Fica uma ideia
clara da Comissão Europeia de que há um conjunto de entidades que, devido à sua posição no
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mercado, têm um poder potencialmente perturbador do funcionamento correto e equilibrado
do mercado.
As plataformas que prestam serviço a um número médio mensal de 45 milhões de utentes,
estão obrigadas a impor medidas para combater problemas detetados e a nomear um
encarregado responsável por controlar e atuar com independência as estruturas decisórias
da empresa. Também ficam obrigadas a disponibilizar os seus dados ocasionalmente a
entidades competentes para se verificar se está tudo a ser cumprido.
É, todavia, necessário ter sempre presente que plataformas de grande dimensão não são o
mesmo que gatekeepers.

Gravação: https://youtu.be/ZbPnTidX3yM
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Webinar 3 “Ato dos Serviços Digitais” – DSA (Parte III)
06 de dezembro de 2021

A área de Segurança na APDSI, no âmbito do seu Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”,
realizou o terceiro Webinar do Ciclo #RegulacaoDigital “Ato dos Serviços Digitais – DSA (Parte
III)” a 6 de dezembro.
Este encontro, novamente online, juntou os testemunhos de Maria Manuel Leitão Marques,
deputada ao Parlamento Europeu, vice-presidente da Comissão do Mercado Interno e da
Proteção dos Consumidores e Membro da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era
Digital, de Joana Beldade, arquiteta e founder da Digital Women Academy, e de Pedro Lomba,
Sócio coordenador da área de Tecnologia, Mobilidade e Comunicações da PMLJ Advogados. A
coordenação e moderação da sessão estiveram a cargo de Luís Neto Galvão, coordenador do
Grupo de Missão “DSA, DMA, e-Privacy” da APDSI.

--A regulação é, nas palavras de Maria Manuel Leitão Marques, o grande desafio deste
momento. As questões que conduziram ao momento presente de necessidade de regulação
do ambiente digital através do DMA e do DSA, têm a ver com valores que nem sempre são
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convergentes entre os vários países. Seguir-se-ão, no Parlamento Europeu, outras discussões
sobre publicidade política e inteligência artificial, além de atualizações urgentes noutras áreas,
devido ao impacto do digital na economia e nos serviços, como é o caso do regulamento da
segurança dos produtos.
O objetivo é regular sem travar a inovação e a União Europeia precisa de regular mais
rapidamente do que tem vindo a fazer. Os americanos, também muito preocupados com estas
questões, temem perder a posição de líderes na área tecnológica para a China, daí a tentativa
de encontrarem uma plataforma comum com a Europa.
O DSA (Digital Services Act) é um dos instrumentos que surge para dar resposta a alguns dos
desafios que redes e plataformas nos vieram a colocar. E a deputada ao Parlamento Europeu
identificou dois problemas-base, entre outros, que conduziram a esta necessidade: a
desinformação e a ciberviolência.
É verdade que o direito de resposta já existia para combater as notícias falsas que surgiam,
mas nos media mais tradicionais essa desinformação era menos frequente. O que hoje torna
esse problema tão marcado é o facto de a desinformação ser, muitas vezes, intencional e
lucrativa. É barato publicar nas redes sociais, é possível chegar depressa a muita gente e apelar
ao ponto fraco dos mais vulneráveis, além de poderem fazer-se campanhas de desinformação
sob a cobertura do anonimato. As campanhas de desinformação têm o mesmo alcance nas
redes sociais que investigação jornalística pelos media tradicionais. Têm o mesmo peso na
hora de publicar, o que traz problemas acrescidos.
Violência, discriminação online e assédio, são problemas particularmente relevantes entre
jovens mulheres e adolescentes, com consequências muito danosas. Uma em cada 10
mulheres na UE já foi vítima de assédio pelos meios digitais, confirma a deputada.
O DSA traz clareza sobre a moderação de conteúdos e direitos dos utilizadores, reforça alguns
direitos, cria mecanismos para lidar com conteúdo ilegal, promove a transparência sobre a
publicidade online e exige às grandes plataformas (very large platforms) auditorias e planos
para mitigar riscos. Resumidamente, o que é ilegal no mundo real torna-se também ilegal no
mundo online; o DSA clarifica o procedimento de se retirar aquilo que é ilegal.
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Do lado dos aspetos menos positivos, para Maria Manuel Leitão Marques ainda faltam
medidas para regular a publicidade online. A título de exemplo refere que, com base nos
dados que são recolhidos nas várias plataformas, as empresas podem criar etiquetas que
definem os seus utilizadores. Podem ser neutras ou muito prejudiciais. Os anunciantes podem
escolher a quem direcionar os seus anúncios através do micro targeting, o que, “além de ser
um problema de privacidade, este rastreamento incentiva a criação de bolhas onde a
informação é dirigida a determinadas pessoas que não podem confrontar os dados que têm
com outra informação”.
Faltam, também, dados desagregados que possam identificar que conteúdos online podem
afetar diretamente as mulheres e protocolos específicos para lidar com problemas associados
a esta questão.

Joana Beldade manifesta, por outro lado, grandes preocupações relativamente ao DMA
(Digital Marketing Act), particularmente em relação aos pequenos negócios que têm muitos
dos seus alicerces nas redes sociais, escolhidas para divulgar produtos e serviços junto dos
seus potenciais clientes.
Sendo a maioria dos negócios assentes no digital, o targeting é um dos primeiros passos
seguidos pelos pequenos comerciantes para chegarem aos seus potenciais clientes “porque
senão o que aconteceria era terem de pagar muito mais a essas plataformas e, no final, podem
até nem conseguir mostrar o seu anúncio a pessoas específicas”.
A arquiteta receia que o DSA e o DMA venham a ter um impacto muito forte nos pequenos
negócios, na medida em que podem perder a capacidade de chegar às pessoas certas com o
mesmo investimento que fazem hoje em dia: “Tudo isto me parece ser mais um entrave à
criação e expansão do pequeno negócio”.

Pedro Lomba considera que se está a avançar para um novo contexto no qual a tipologia de
intermediários se tornou mais complexa e ao mesmo tempo surge a ideia de que a relação
que esses intermediários têm com os conteúdos dos utilizadores é variável. Classifica esta
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questão como fundamental para a diretiva do comércio eletrónico e das relações contratuais
online.
Hoje temos a “plataformização” do direito da Internet. As plataformas são muito diferentes
entre si e vão desde os fornecedores de acesso à Internet a plataformas de e-commerce, redes
sociais, partilha de vídeos e partilha de dados (uma novidade). Trata-se de um número
alargado de novos atores que tornam esta relação muito complexa e que partem de relações
com os conteúdos muito diferentes.
Estas relações podem ser simples (quando um utilizador posta um comentário numa
plataforma de e-commerce ou em plataformas que moderam conteúdos), ou podem ser mais
complexas quando tal acontece noutras de grande dimensão que armazenam e disseminam
avultadas quantidades de dados. Tudo isto vai exigir um tratamento mais complexo para o
futuro.
O DSA refere-se às as regras de isenções de responsabilidade, que são mantidas, mas
clarificadas porque há novas regras para plataformas de grande dimensão. Também surge
um novo enquadramento no que diz respeito à possibilidade de os prestadores de serviços
levarem a cabo investigações voluntárias, além do dever das plataformas de maior dimensão
fazerem uma avaliação sistémica em relação a conteúdos ilícitos. Não há na proposta de DSA
nenhuma referência a conteúdos lesivos, até que haja consenso sobre o que é o harmful
content que tem implicações na liberdade de expressão.
Surgirá, assim, uma nova função: a de moderador de conteúdos – uma atividade desenvolvida
por um prestador de serviços destinada a detetar, diagnosticar e combater conteúdos ilegais
e informações incompatíveis com os termos e condições dos destinatários de serviços, sendo
uma atividade acompanhada de sanções.
O sócio coordenador da área de Tecnologia, Mobilidade e Comunicações da PMLJ Advogados
lembra os direitos fundamentais de pessoas afetadas ou cujas contas foram suspensas: “Há
direitos de expressão que podem ser impedidos. A Internet é viral, portanto há um efeito que
aumenta o impacto danoso e lesivo de um determinado comentário, ao contrário da promessa
libertária dos primeiros anos da Internet”. A liberdade de expressão é protegida na Convenção
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Europeia dos Direitos do Homem e na Constituição Portuguesa e as medidas a plicar
futuramente não devem inibir as pessoas de se expressarem livremente.
Pedro Lomba refere que o oversight board do Facebook tem uma carta em que é muito
interessante perceber que as fontes de decisão vão buscar valores e padrões a normas dos
direitos humanos, mas sem fazerem referência ao contrato que cada um de nós estabeleceu
com o Facebook. “Sempre que eu tendo a resolver litígios desta maneira, não me posso
esquecer que houve um contrato entre a plataforma e o utilizador”, resume.
Também destaca o tema das fake news que podem ser reguladas pelo Estado. A nova lei sobre
os direitos digitais português recorre à ERC para regular o tema das fake news. “Vamos
precisar de fortes análises jurídicas para se perceberem os limites desta análise de conteúdos
para evitar a censura colateral de conteúdos”, conclui.

Perguntas e respostas
A fase de perguntas e respostas, aberta ao público que assistiu ao evento via Zoom, resultou
em várias questões que foram sendo respondidas pelos vários oradores:
•

Qual o vínculo que o Parlamento Europeu pretende deixar nesta proposta da
Comissão de DSA?

Tem havido um consenso para que nada nesta regulação seja mau para as PMEs. Os dados
são de cada utilizador, é um facto, mas podemos autorizar e receber publicidade. Tem de
haver algum equilíbrio. Quando esta regulação foi pensada foi para proteger muitas empresas
que não tinham qualquer informação sobre os seus clientes, portanto, ficavam totalmente
dependentes das grandes plataformas porque nenhuma informação lhes era fornecida.
Não há uma cruzada contra as grandes plataformas, mas apenas regras. O problema é quando
a moderação limita a liberdade de informação. Daí a nova regulação assentar no princípio de
que o que é ilegal offline deva ser ilegal online.
•

O DMA poderá ser uma forma de censura?
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Não há censura porque incide sobre conteúdos supostamente ilegais, tendo em conta a
liberdade de expressão de cada um.
O oversight board procura ter o Direito consigo, mas poderão os juízes decidir com total
independência ou prevalece o interesse comercial? A autorregulação terá de ser regulada. A
liberdade de expressão e económica tem de ser assegurada.
A proteção de menores é um tema potencialmente sensível para o Facebook e para o Twitter.
É um risco muito grande e que ninguém quer correr o de os utilizadores terem o sentimento
de que são tratados de forma pouco transparente e, com isso, deixarem de acreditar nestas
plataformas.
•

O ajuste, que é feito sobre plataformas mais pequenas, será suficiente para se
poderem ajustar às obrigações que decorrem do DSA?

Receber publicidade que não se quer é algo que está constantemente a acontecer, nem que
seja pela via do tradicional panfleto na caixa do correio, ou na publicidade que somos forçados
a ver em outdoors. Até que ponto clicamos nas letras pequeninas para o aceito. O que talvez
venha a ser necessário é uma maior atenção às “letras pequeninas” que estão nos termos e
condições de adesão a uma plataforma online.
•

Estarão as academias a preparar os juristas do futuro?

Não. Efetivamente não se vê esta preocupação refletida nos conteúdos programáticos dos
cursos de Direito.
•

Como vão funcionar as entidades de supervisão?

É uma preocupação tentar perceber como Portugal vai tratar de diplomas como o DSA e o
DMA. Talvez faça sentido a AMA mudar de nome para Agência para o Digital. Estes não são
assuntos da ANACOM.
“A CNPD portuguesa ainda é produto dos anos 90 e é um bom exemplo de como não estamos
a reformar os organismos existentes”, aponta Maria Manuel Leitão Marques.

Gravação: https://youtu.be/lURbn-G3PXU
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ACT!ON “Economia Circular”
30 de junho de 2021

A área de Cidadania e Inovação Social da APDSI, no âmbito da atividade do seu Grupo de
Missão “CivicTech” dinamizou e promoveu o seu primeiro ACT! ON Economia Circular a 30
de junho.
Nesta sessão, Inês Santos Silva, cofundadora da comunidade Portuguese Women in Tech,
esteve à conversa com responsáveis dos projetos Dou-te Se Vieres Buscar – Guarda, O Sótão e
Rnters.
As sessões ACT! ON pretendem dar a conhecer projetos de CivicTech para que cidadãos e
entidades se sintam motivados à sua utilização ou inspirados para a utilização de formatos
semelhantes. Procuram também conquistar mais membros para o Grupo CivicTech, pessoas
com vontade de emprestar a sua energia e as suas competências para dar vida a novos
projetos de CivicTech em Portugal.

--Ana Neves, do Grupo de Missão, introduziu o tema e apresentou o “CivicTech” – um grupo
que cria projetos onde as ferramentas sociais e dados abertos são usados para promover a
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participação cívica e os direitos humanos. O GRAV - Plataforma de Combate à Violência de
Género - é um desses exemplos, tal como o IRS Consig para facilitar a escolha das entidades a
quem se pode fazer a consignação de 0,5% do IRS.
Nesta sessão, Inês Santos Silva, cofundadora da comunidade Portuguese Women in Tech,
moderou as intervenções dos responsáveis pelos projetos: “Dou-te Se Vieres Buscar –
Guarda”, “O Sótão” e “Rnters”. Todos estes projetos estão focados na economia circular e no
propósito de dar nova vida a objetos que estarão subvalorizados. Em colaboração, é possível
dar vida a projetos com um elevado grau de responsabilidade social.
“O Sótão” foi o primeiro a ser apresentado e que recorreu à tecnologia para promover a
reutilização e estender a vida de produtos. Ana Penha, a responsável pelo projeto, explicou
que tudo começou em 2012 por três colegas de trabalho porque uma das mães tinha uma
fritadeira já sem qualquer utilidade, já não fazia falta, ainda que o aparelho estivesse a
funcionar. Rapidamente o projeto cresceu. As pessoas que tinham objetos que não
precisavam, entregavam-nos ao “sótão” e quatro vezes por ano eram partilhados via
newsletter

e

alojados

numa

página

do

Flickr

(https://www.flickr.com/photos/155854067@N08/albums/with/72157713975127178).
Sempre que havia mais que um interessado, realizava-se um sorteio para atribuição do objeto.
Em nenhuma fase deste projeto havia dinheiro envolvido nem deslocações adicionais – os
materiais andavam à boleia, quer fosse uma viagem de trabalho, algum jantar que
acontecesse ali por perto ou convívios familiares, sempre com o foco na questão ambiental e
na sua dimensão social, porque os materiais eram disponibilizados a custo zero e eram
interessantes para as pessoas que a eles recorriam. O projeto está, neste momento, suspenso
e a avaliar os possíveis contornos de uma continuidade.
Carolina Vaz apresentou o “Dou-te se vieres buscar - Guarda” criado a 25 de abril de 2020 –
em plena pandemia de COVID-19. Carolina constatou a necessidade de reciclar, maximizar a
reutilização e a economia circular e, ao mesmo tempo, ajudar os mais afetados com a
pandemia. Com um bebé de quatro meses em casa, também rapidamente percebeu que as
roupas das crianças são utilizadas durante pouco tempo e, não havendo lojas abertas, não
havia onde comprar novas.

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

118

Realizações da APDSI no ano de 2021

Em três dias o grupo já tinha três mil membros e o crescimento foi sempre uma realidade,
tendo agora cerca de 8350 membros ativos. Nos primeiros tempos a ajuda alimentar e a ajuda
com roupas a 11 grávidas foi fundamental.
O objetivo inicial era que quem necessitasse de ajuda a fosse buscar, mas muitas vezes foi a
própria Carolina Vaz que assegurou esse transporte e distribuição, bem como a angariação de
brinquedos com a ajuda de uma familiar. ADM Estrela e CLDS 4G são outras duas associações
que ajudam o “Dou-te se vieres buscar - Guarda” que tem, ainda, parceria com um centro de
referência inter-geracional e com o “Dá-te Espaço” que recebe artigos que sobram a quem faz
mudanças de casa.
Criar e manter este grupo também implicou algumas dificuldades, como conjugar a vida
familiar com as necessidades de recolha e entrega de alimentos e outros materiais, os gastos
das deslocações, a falta de espaço para armazenar as doações e o hatemail que sempre surge
em qualquer projeto com a tão grande exposição como este tem – inclusivamente com
aparições na televisão.
Francisco Bento é um dos fundadores da Rnters (https://rnters.com/), uma start-up com
cinco anos que permite aos utilizadores alugarem qualquer tipo de bem entre si. A start-up
não recebeu investimento exterior durante a fase exploratória e demorou algum tempo a
solidificar-se e a fazer nascer algum hábito pela não-compra.
Os fundadores da Rnters contaram com os dados dos utilizadores nas plataformas para criar
alguns projetos em paralelo, como o “Pinheiro Bombeiro” que aluga pinheiros no Natal,
recolhidos para limpeza das áreas onde estavam, para depois fazerem donativos para os
bombeiros. Em plena pandemia foram alugados seis mil pinheiros.
O aluguer de material de campismo para festivais também se traduziu no projeto “Lazy
Campers”.
Em cinco anos a plataforma tem escalado bastante, contando agora com dez trabalhadores,
cinco mil artigos disponíveis e um total de 20 mil utilizadores registados.
Para o futuro, a Rnters pretende chegar a mais pessoas (a maioria dos utilizadores está na
grande Lisboa) e revitalizar a indústria do aluguer tradicional que ainda não chega a todo o
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público, mas, por outro lado, beneficia de estar a surgir uma nova geração de consumidores
que procura modelos de negócios mais sustentáveis.

DEBATE
Na fase de debate, Francisco Bento nota que a mentalidade dos consumidores tem estado a
mudar, mas entende que o mercado só funciona se houver soluções boas. Neste percurso, a
comunicação é fundamental para o sucesso de um projeto.
Hoje, se pudesse mudar alguma coisa, Francisco Bento teria sido mais focado num
marketplace específico por lhe permitir criar uma rede mais coesa à volta de determinado
produto. Ao criar-se uma comunidade é mais fácil comunicar-se com ela.
Ana Penha optou por não ter dinheiro envolvido n’ “O Sótão” para facilitar todo o processo e,
hoje em dia, aponta a falta de tempo como um fator limitador do crescimento do projeto.
Pelo lado positivo, surge o prolongamento da vida útil dos materiais e o ciclo de afetos que se
foi gerando ao longo dos anos.
A Carolina Vaz queria ajudar a população da sua cidade, encontrou outros grupos chamados
“Dou-te se vieres buscar” e resolver estender a iniciativa à Guarda. Ao contrário das caixas
solidárias, este projeto continua a existir. A sua criadora pretende continuar sozinha a liderar
todo o “Dou-te” da Guarda.

CONCLUSÕES
•

“Dou-te se vieres buscar”
o É difícil controlar tudo sozinha, mas é uma escolha consciente;
o Distinguir pedidos verdadeiros de falsos é fundamental.
o Uma mais-valia para o grupo, duas parcerias: Centro de Referência Intergeracional “Rafael e Francisco Rabaça” e o Dou-te Espaço.

•

“O Sótão”
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o As redes sociais têm um grande potencial para projetos como este, podendo
fazer sentido recorrer a publicidade paga;
o Utilizar plataformas gratuitas ajuda muito no arranque do projeto,
principalmente se não houver dinheiro envolvido, mas pode sujeitar o projeto
a regras limitativas, tais como limites de postagens ou de uploads, publicidade
não relacionado com o projeto, etc;
•

“Rnters”
o Investimento faz parte da sustentabilidade futura do projeto;
o A cultura do aluguer não está muito enraizada em Portugal;
o Comunicação é o mais importante em plataformas como o Google, Facebook e
Instagram;
o Está em curso a abertura da plataforma ao comércio a retalho.

Gravação: https://youtu.be/bpOBmWLjCXw
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TrainOn
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TrainOn “Ferramentas Facebook para Instituições do Setor
Social”
30 de novembro de 2021

A APDSI realizou o primeiro TrainOn sobre “Ferramentas Facebook para Instituições do Setor
Social”, em colaboração com a Facebook (Meta), a ENTRAJUDA e a TechSoup Portugal, para
dar a conhecer todo o potencial destas ferramentas a quem mais delas precisa para se fazer
notar.
Neste TrainOn, a APDSI contou com as participações de Isabel Jonet, Presidente da
ENTRAJUDA, Hélène Verbrugghe e Javier de Santiago, responsáveis de políticas públicas e
setor social na Facebook, e Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI.
A formação foi conduzida em língua portuguesa (BR) por Luiz Filipe Ferreira, formador da
Facebook (Meta).

--Para se desenvolverem comunidades de seguidores de instituições do setor social no seio das
redes sociais digitais é essencial que se adotem boas práticas na realização e promoção de
todo o tipo de publicações. “É essencial gerar mais comunidades, alargando, assim, a
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possibilidade de angariarem mais donativos e simpatizantes para as suas causas. Poder
disseminar online o trabalho que se faz, envolvendo outros nessas atividades, tem um valor
incalculável”, afirma a presidente da ENTRAJUDA.
A APDSI é, nas palavras de Isabel Jonet, a associação que pretende congregar entidades na
Sociedade da Informação.
Hélène Verbrugghe, congratulou-se pela oportunidade de colaborar com instituições
portuguesas de solidariedade social, enquanto Javier de Santiago se mostrou disponível para
parcerias futuras.

Luiz Ferreira conduziu a sessão de treino, começando por apresentar os três grandes
objetivos do marketing de associações sem fins lucrativos:
1. Divulgação;
2. Recrutamento de voluntários;
3. Obtenção de fundos.
Estes objetivos estão em linha com os princípios básicos do Facebook, agora designado Meta,
que são aproximar o mundo, dando poder às pessoas para construírem as suas comunidades.
Como configurar a presença no Facebook e no Instagram?
Ao criar uma página de Facebook para uma instituição social, a mesma deve sempre ser
categorizada como “Associação Sem Fins Lucrativos”.
No caso do Instagram tem duas opções: ou tem um perfil pessoal ou uma conta profissional –
o que se deveria aplicar aqui, uma vez que tem vantagens mais apropriadas para este tipo de
organização, como um botão para “doar” no perfil (só possível se estiver designada como ONG
e a obtenção deste botão requer algumas informações bancárias). A moderação de
comentários também é feita de forma diferente nesta modalidade de conta.
Como incentivar a comunidade com publicações e interações orgânicas?
Para incentivar a sua comunidade, há um conjunto de apps e ferramentas, como o feed, os
grupos, os eventos, um live, o Messenger ou o WhatsApp.
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Entre as melhores práticas a adotar pelas organizações sem fins lucrativos destacam-se:
•

A demonstração de honestidade e autenticidade;

•

Destacar vídeos importantes, como campanhas de recolha de donativos, ou a
colocação de um pin fixo no topo da página;

•

Manter as publicações claras e concisas, evitando imagens muito confusas ou com
muito texto. É de salientar que 95% dos utilizadores usam as plataformas em
dispositivos móveis;

•

Permitir que as publicações sejam descobertas facilmente, nomeadamente com
recurso a hashtags populares;

•

Partilhar com frequência e consistência, mantendo um calendário de publicações
regular.

Ampliar a mensagem com publicidade paga
Ainda que as interações orgânicas tenham um papel muito importante no estabelecimento de
laços para com o público, as publicações pagas conseguem ampliar ainda mais o poder de
comunicação das instituições com a sua comunidade. Um pequeno investimento pode
traduzir-se num alcance grande, o que vai impulsionar o número de apoiantes e de doações.
Portugal é um dos países em que temas sociais, eleições ou política obedecem a algumas
regras para que as campanhas pagas sejam bem-sucedidas:
•

As publicações têm de obedecer a um conteúdo com discussão, debate, defesa ou
contestação de um tema;

•

São feitas por, ou em nome de um candidato a um cargo público, figura ou partido
político que defendem um resultado de uma eleição;

•

Referem-se a qualquer eleição, referendo ou campanha de votação;

•

São regulamentadas como propaganda política.
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Se fizermos um anúncio que defende uma causa ou legislação ou uma defesa mais
contundente sobre um tema social muito forte, esse “rótulo” tem de ser obedecido. Um
anúncio sobre temas sociais tem de:
•

Concluir o processo de autorização (que pode demorar até duas semanas);

•

Confirmar a sua identidade e localização;

•

Colocar o rótulo “pago por” nos seus anúncios.

Recomendações para lançar uma campanha
Uma campanha paga pode ser feita recorrendo ao gestor de anúncios, mediante um conjunto
completo de ferramentas de publicidade, e com opções avançadas para se chegar ao público
pretendido – tudo para promover um anúncio com o botão para “doar agora”.
Antes de se promover uma campanha é necessário designar:
•

Quem queremos alcançar;

•

Limite máximo do orçamento;

•

Durante quanto tempo se pretende fazer a campanha.

No Gestor de Anúncios, pode estabelecer-se se estes deverão ser para desktop ou para mobile,
gerir vários anúncios de uma só vez e ainda ver os resultados desses anúncios.
Estando integrado numa “marca” maior, o Gestor de Negócios, aqui ainda há mais detalhes
para explorar consoante as necessidades.
uando se pondera investir em publicidade deve ser pensado:
•

Um objetivo (divulgação e alcance da marca, engagement, conseguir contactos e
doações);

•

Um orçamento (estimativa baseada no público previamente definido para um alcance
potencial total);

•

Um público (há três tipo de público: básico, personalizado (carregando uma base de
dados, por exemplo) e públicos semelhantes ou look alike);

•

Posicionamentos (podem ser o reels, o stories, vídeos, ou simplesmente o feed.
Sugere-se a escolha da opção “posicionamentos automáticos”);
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•

Abordagem criativa, com imagens, vídeos curtos e experiências instantâneas (um mini
site dentro de um anúncio). Na abordagem criativa, em primeiro lugar, deve
apresentar-se o problema que a organização está a enfrentar (razão por que é
necessária ação), depois especificar uma solução tangível e explicar como lá chegar,
facilitar essa ação (saiba mais), destacar sempre a ação e não o patrocinador ou o
promotor da causa, e dar voz a quem pode e deve falar com propriedade sobre o
assunto, conferindo-lhe mais visibilidade.

Métricas
Há formas de se medir o resultado destas campanhas pagas. Algumas das métricas que se
podem avaliar são:
•

Lembrança de anúncio (as pessoas lembram-se de o ter visto?);

•

Divulgação da organização;

•

O alcance obtido e com que frequência.

No engagement:
•

Conseguiu aumentar-se o envolvimento das pessoas à causa?;

•

Houve uma associação do problema à instituição em questão;

•

Houve concordância com a mensagem.

Ação:
•

Aumento de intenção de ação sobre o tema.

O Gestor de Anúncios também ajuda as instituições a obterem melhores desempenhos nas
suas campanhas e calcular os custos da campanha vs lucros com grande rigor e detalhe.
O call to action deverá ser simplificado pelo botão “doar”.

Principais conclusões:
•

Ao configurar a presença de uma instituição de solidariedade social no Facebook crie
uma página e não um perfil; no Instagram deverá ser uma conta profissional, que não
é paga. Para quem já tem uma página e pretende configurá-la para entidade sem fins
lucrativos pode “editá-la nas configurações” por forma a encaixar num novo perfil;
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•

Se quiser veicular anúncios sobre temas sociais é necessário concluir um processo de
autorização, confirmar a sua identidade e colocar uma legenda de “pago por” nos seus
anúncios;

•

Crie uma campanha publicitária criativa e dirigida ao seu público.

De ressalvar que a página facebook.com/gpa/help pode, ainda, ajudar a esclarecer algumas
dúvidas.
O uso de ferramentas de divulgação e colaboração através das redes sociais permite contribuir
de forma marcante para que as organizações sem fins lucrativos alcancem o seu público-alvo
e atinjam as suas metas na inclusão da população mais desfavorecida.
As redes sociais são utilizadas no mundo inteiro, estimando-se que cerca de três mil milhões
de pessoas usem o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Messenger mensalmente,
salientando-se o facto de 55% dos utilizadores que se envolvem em organizações sem fins
lucrativos nas redes sociais, acabam por realizar algum tipo de ação com estas instituições.
A APDSI pretende reforçar, cada vez mais, uma Sociedade da Informação mais participativa,
inclusiva e mais segura, através de encontros como este que pretende não deixar ninguém
para trás no que respeita aos benefícios das redes sociais.

Gravação: https://youtu.be/SOaRdyQHyHw
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Conferência Saúde
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Esta página foi deixada propositadamente em branco.
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Conferência “Dados e Conhecimentos em Saúde: Um Sonho
ou Realidade?”
14 de dezembro de 2021

Tendo sido a APDSI a primeira associação a dedicar-se ao tema da transformação digital na
Sociedade da Informação, tem na conferência anual da Saúde um dos seus mais antigos
eventos a realizar-se de forma contínua (desde 2007). A 14 de dezembro de 2021 o encontro
voltou a realizar-se, online, para debater as estratégias nacionais ao nível dos diferentes
pilares de inovação em Saúde, partilha de casos de estudo e promover o debate entre os
diferentes intervenientes no ecossistema da Saúde, desde o cidadão às entidades pagadoras.

--Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, deu as boas-vindas agradecendo a
presença de todos em mais uma conferência sobre Saúde, organizada pela APDSI, e afirmando
que é um prazer para a APDSI dar continuidade a estas conferências, que já acontecem desde
2007. São 14 anos de conferências dedicadas à Saúde, sempre num contexto de inovação
digital. A APDSI completa em 2021 vinte anos e o setor da Saúde tem estado sempre presente
nas suas ações de desenvolvimento da Sociedade da Informação. Nos materiais
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disponibilizados pela associação, pode seguir-se este percurso evolutivo do digital na Saúde
em Portugal.
Filipa Fixe, Vogal da Direção da APDSI, introduziu o tema desta edição sublinhando o quanto
a partilha de conhecimento é fundamental nesta área e como é que os dados na saúde
podem ser trabalhados ou o que nos está a impedir de o fazer de uma forma mais sustentada.

“A ESTRATÉGIA E RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DE
DADOS EM SAÚDE”
Fernando Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), foi
o primeiro orador a apresentar “A estratégia e resultados da
utilização de dados em Saúde”, deixando claro, à partida, que os atributos principais que
temos que ter nesta área são a resiliência e a capacidade de sonhar.
Quando se fala da utilização de dados em saúde há um conjunto de aspetos que se relacionam
e confluem para uma informação/decisão/opção que muitas vezes é difícil de obter
dependendo de apenas uma variável. “Há muito que a informação deixou de estar
compartimentada, como até se comprova com esta pandemia que nos tem tirado o sono”,
refere.
A evolução da forma como usamos os dados implica percebermos quais são as várias
vertentes com que podemos lidar em relação à evolução da saúde, tendo sempre por objetivo
final melhorar a eficiência do sistema da saúde, um “estado transitório que não augura nada
de bom. Sei que é uma definição pessimista, mas muito realista”, acrescenta Fernando
Almeida.
Para dar resposta favorável a esta evolução é importante melhorar a literacia de todos os
envolvidos e apostar na autogestão da nossa saúde, ou seja, como podemos orientar melhor
as nossas opções de vida rumo a uma medicina de precisão e medicina personalizada. O
propósito final é que o doente esteja cada vez mais no centro do sistema, sabendo como pode
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mudar comportamentos para poder contribuir nas decisões estratégicas de melhoramento da
sua própria saúde.
Em saúde, as decisões têm de ser bem informadas para criarem valor futuro sempre com uma
aposta na melhoria contínua e aprendizagem com o caminho percorrido no passado. Ora
neste campo as instituições que se isolam e não cooperam nem comunicam estão condenadas
ao fracasso.
“Tem que se perceber como melhoramos a nossa capacidade de resposta. Outro dos objetivos
principais do digital tem a ver com a nossa capacidade de proporcionar um melhor sistema de
gestão na saúde, o que também passa por dinamizar e dignificar as condições de trabalho de
profissionais de saúde”, explica o Presidente do Conselho Diretivo do INSA, para, finalmente,
se contribuir para a satisfação das pessoas e aumento da eficiência dos hospitais e centros de
saúde, com menos gastos e maior índice de eficácia.
Há três aspetos que Fernando Almeida sublinha como primordiais para melhorar o resultado
dos dados de conhecimento em saúde:
1. Tem de haver uma estratégia de liderança e sensibilização da gestão de topo;
2. A resistência à mudança é uma realidade. Normalmente os visionários são as maiores
testemunhas de ação nestas matérias;
3. Resiliência!

A informação não pode continuar arrumada em silos. Todos os dados de informação têm de
estar conjugados e integrados para serem partilhados. Há, todavia, outros pressupostos que
têm de estar conjugados:
•

Capacitarmos as pessoas para a confiança na fiabilidade, transparência e segurança nas
informações;

•

Fiabilidade, transparência e segurança do Sistema de Informação do SNS;

•

Foco na otimização de processos e tecnologias; A evolução na saúde é imensa,
incomensurável. A quantidade e velocidade desta informação são enormes e estão sempre a
crescer;

•

Foco na centralidade do processo cidadão, sentindo-o confortável;

•

Promoção da simplicidade, acessibilidade, mobilidade e disponibilidade dos serviços de saúde.
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Também temos que olhar para o passado, por forma a nunca nos esquecermos do caminho
percorrido e de como a simplicidade também é importante. A realidade sonhada em saúde
deve incluir ética digital, governança e investimento, legislação, cibersegurança, telemedicina
e telessaúde, capacitação, formação, compras em sistemas de informação e uma arquitetura
de informação assente na robótica.
“Esta rede é muito importante para que possamos, no fim, dar os melhores cuidados e
informação a todos os cidadãos”, resume Fernando Almeida que deixou os exemplos
concretos de como no INSA os dados estão a ser aproveitados para prevenir doenças, ao
mesmo tempo que se estimula a inovação e criatividade.

PAINEL 1: “TRANSFORMAÇÃO
CONHECIMENTO EM SAÚDE”

DIGITAL

E

O

Henrique Martins, Professor Universitário e Consultor
especialista em eHealth, trouxe à conferência o tema
“Transformação Digital e o conhecimento em saúde”. Até há
pouco tempo falava-se na distinção do digital e do papel.
Hoje fala-se em transição e transformação digital, muitas
vezes indistintamente, mas vale fazer a distinção. Transformar é mudar de forma aquilo que
tem de mudar de forma não é o digital, mas a saúde. Já a transição digital é a passagem de
um estado para outro, pelo que este processo implica a passagem por alguma instabilidade.
Ora e como é que a as organizações se podem preparar para este novo estado de
desenvolvimento organizacional? Cada uma poderá ir a uma velocidade distinta da outra, mas
o “nowcasting”, a vertigem da velocidade, é o que os utentes precisam e exigem.
A falta de saúde física é hoje sociologicamente contextualizada e pode, até, conduzir à falta
de saúde social, no caso de por exemplo, por ausência de um resultado de teste à COVID-19,
por exemplo, se se faltar a um momento importante.
Henrique Martins prevê que a breve trecho cada um de nós terá tendência a cuidar melhor da
sua própria saúde e as pessoas vão, progressivamente, deixar de se sentar na tradicional sala
de consultório para estar frente a frente com um médico, numa relação one to one
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intermediada fisicamente, para estarem numa situação virtual de one to many, tendo acesso
a muitos especialistas ou diferentes tipos de profissionais de saúde ao mesmo tempo.
Repensar o sistema de saúde é algo que já está a acontecer, embora ainda não haja grandes
certezas sobre o que isso significa. Por exemplo para onde caminhará a aplicação da robótica
na saúde, mas isso não significa que não devemos, contudo, criar unidades de robótica nos
grandes centros hospitalares em parceria com universidades e politécnicos.
Já os doentes digitais, somos todos nós que usamos estes recursos para, por exemplo, medir
a qualidade do sono, as calorias ingeridas, os cuidados a ter com a alimentação ou a
quantidade de exercício físico a fazer. Ainda assim, o índice de saúde física, psíquica e social é
variável durante o dia. Tendo vantagens, o digital em excesso também faz mal.
Para quem passa muito tempo no digital, desenvolvem-se outro tipo de doenças, como
fenómenos de dependência, problemas na vista, overload informacional ou burnout - tudo
doenças que têm vindo a ser documentadas por vários investigadores. Por outro lado, os
problemas de iliteracia e exclusão digital continuam a ser muito grandes.
Os dados podem ser usados em “medicina personalizada”, que pode ser explícita – como as
variáveis foram calculadas para resultar numa matriz de probabilidades, ou medicina implícita,
onde há entrada de informação e um resultado que não percebemos como se chegou até ele.
Ideias sobre o conhecimento das organizações e novos profissionais digitais
Os profissionais de saúde do futuro vão trabalhar com assistentes digitais que vão correr
algoritmos do nowcasting (de previsão ao momento) e fazer treino de simulação; dois
fenómenos que vão acontecer em simultâneo, para misturar os saberes de experiência do
médico e do paciente.
É preciso uma framework mental para pensar o futuro, o que nos ajuda a arrumar as ideias
e à medida que novos produtos e conceitos vão surgindo, podemos “arrumá-los” com
capacitação e inteligência.
Para o conhecimento das organizações ter um crescimento sustentável tem de haver:
•

Capacidade de conjugar saberes e misturar ferramentas de apoio à decisão clínica;
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•

Organizações inteligentes a misturar a inteligência artificial com a natural- aquilo a que
chamou Inteligência híbrida;

•

Sabedoria: trabalhar com ética, qualidade e transparência de dados com a noção de que os
doentes são os donos dos dados que guardamos sobre eles e os acionistas da nossa empresa
de conhecimento, tendo todo o direito de saber o que fazemos com os dados deles. Temos
uma licença de exploração que tem de ser dada pelo paciente;

•

Interoperabilidade: é preciso um quadro legal português mais conhecedor, mais positivo, e
criar redes participadas com um standard de operabilidade técnica e semântica (como se
organizam os serviços de forma interoperável – integração de cuidados);

•

Knowledgeability – nem sempre é possível programar informaticamente o conhecimento
implícito; pode é ser mimetizável. Muitas vezes não é possível transformar todo o
conhecimento implícito em explícito para ser programável e calculável;

•

Conhecimento encoded: o que conseguimos transformar em símbolos abstratos. É o que
temos em radiografias, por exemplo;

•

Conhecimento encultured: novas formas de fazer medicina de acordo com a experiência de
determinados grupos com traços culturais vincados;

•

Conhecimento embrained: dependente de capacidades cognitivas. É preciso liderança e
conhecimento organizacional.

São indicadas como fontes adicionais de leitura e audição (podcasts) os seguintes recursos:
•

https://ijdigitalhealth.com/articles/10.29337/ijdh.38/

•

https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/the-future-of-healthcareone-million-interconnected-homes-initiative

•

https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/digital-healthcaresystems

•

https://www.henriquemartins.eu/visionspublications

•

Podcasts:
o

Spotify: https://open.spotify.com/episode/6FHA91xPqy3D3pUA7ISvRR

o

Soundcloud:

https://soundcloud.com/user-13584294/enhancing-digital-response-to-

face-covid19?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_cont
ent=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-13584294%252Fenhancingdigital-response-to-face-covid-19
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PAINEL 2: “SAÚDE INTELIGENTE, O QUE PERMITE?”

No segundo painel, “Saúde inteligente, o que permite?”, foram apresentados vários casos
concretos de como os dados já estão a ser transformados em produtos e métodos reais
seguidos pelas empresas que aqui participaram.
As apresentações tiveram como ponto de partida a notícia de que só 6% dos doentes crónicos
têm monitoramento à distância dos seus casos.

Rita Cristóvão, da Plux, apresentou a sua empresa de sensores de biosinais do corpo
humano formada em 2007, e que tem por missão criar soluções que suportem a inovação na
área da educação e investigação em biosinais.
A empresa tem certificação ISO 13485 que permite produzir dispositivos médicos – o objetivo
futuro da empresa.
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Com três linhas de produtos na área dos biosinais, a Plux também proporciona serviços de
engenharia, uma vez que muitos clientes pretendem a customização de soluções baseadas
nos seus sensores. Estas soluções complementam outras, o que permite serem usados em
indústrias tão diversificadas como a têxtil ou a automóvel. Mais de 1500 publicações
científicas provaram que os dispositivos da Plux sustentam as teses previamente defendidas.
Os sensores são interoperáveis e permitem passar toda a informação recolhida para uma
plataforma que pode ser integrada em diversos outros sistemas de informação. A fisioterapia
por biofeedback é um desses exemplos.

Francisco Nogueira apresentou a Glooma, uma solução que trabalha na prevenção do cancro
da mama e que ainda não está implementada no mercado; está na fase dos estudos clínicos.
Em Portugal, e devido à pandemia, ficaram por fazer 2 milhões de consultas de rastreio e mais
120 mil mamografias em 2020. Para colmatar um pouco este tipo de situações, surge este tipo
de solução que aposta na prevenção e nos cuidados de saúde em situações extremas como a
da pandemia que vivemos.
O dispositivo complementa a auto apalpação da mama no domicílio. A luva controla e deteta
anomalias no tecido mamário, sendo conectada a uma aplicação móvel. As alterações serão
sempre registadas e a app lembra a utilizadora do que tem de fazer todos os meses,
resultando no chamado patient empowerment. Sempre que surgir uma alteração
comparativamente com os meses anteriores, a aplicação irá recomendar a ida ao médico.
Definir como será realizado este alerta é um dos desafios que a start-up enfrenta atualmente.
A Glooma é um complemento aos exames de diagnóstico; não os substitui: “Posteriormente,
para além da solução doméstica que estamos a criar, queremos transformar os dados
recolhidos numa solução de auxílio ao médico no diagnóstico precoce”, descreve Francisco
Nogueira.

Maria Vasconcelos trouxe à conferência o exemplo da Fraunhofer Portugal AICOS, uma
associação sem fins lucrativos dedicada à investigação, e um dos projetos que utilizam a
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inteligência artificial para potenciar o telerastreio dermatológico. O cancro de pele tem
vindo a aumentar (2 a 3 % ao ano) e tem especial incidência na população caucasiana.
O Derm.AIi pretende ajudar os dermatologistas não só a receber imagens com qualidade
através de uma aplicação móvel a ser utilizada nos Cuidados de Saúde Primários pelos médicos
de Medicina Geral e Familiar, mas também na priorização dos casos referenciados a nível da
triagem. “Não basta a fotografia da lesão de perto, também é preciso ter uma visão alargada
da pele do utente”, enquadra.
No Derm.AI estão a construir um modelo de priorização dos casos para auxiliar o
dermatologista triador na seleção dos casos para consulta presencial. Para tal, recorrem a
técnicas de deep learning e a um mapa de distribuição de conhecimento para melhorar esta
avaliação dos casos: “pretendemos dar apoio ao triador e contribuir para a sociedade com a
otimização das presenças físicas e diminuição da mortalidade pelos cancros de pele”.

Joana Pinto, da Clynx, deu a conhecer esta start-up com particular impacto na saúde
inteligente para a fisioterapia. A missão desta jovem solução é tornar o tratamento de
fisioterapia mais motivador, flexível e adequado ao cliente.
A app traz motivação em videojogo para as sessões de fisioterapia, sendo uma solução em
que a gamification é adaptada aos tratamentos de reabilitação, podendo ser usada na clínica
ou em casa. Cada exercício decorre num cenário diferente e com objetos diferentes.
O “Motiphy plus” vem dar resposta à necessidade global da quantidade de tratamentos
necessários de fisioterapia. O fisioterapeuta orienta as sessões e avalia os parâmetros
recolhidos ao longo do tratamento.
A Clynx já tem clientes tanto no serviço de saúde público como privado. Os pacientes têm
dado um feedback positivo: “80% prefere este modelo ao tradicional e muitos revelam maior
satisfação pela segurança da solução”.
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PAINEL 3: “QUAL O VALOR DOS DADOS EM SAÚDE?”

O último painel da manhã lançou o debate à volta de “Qual o valor dos dados em saúde?”.
O caso “VSafe e Universidade de Oxford: Exploração de Dados em Tempos de COVID” foi
trazido por Nuno Marques, da Oracle, que começou por lançar o repto à reflexão sobre um
número: o mercado da saúde está a evoluir para 24 triliões de dólares em 2040.
Tudo está relacionado com a forma como estamos a abordar a saúde, os custos acrescidos,
mas também com o facto de que, com mais informação, há também maior afluência às
unidades de saúde. Com o envelhecimento cada vez mais tardio, é necessário cativar mais
profissionais para a área da saúde. Todos os dados fluem por todo o lado, o que também
aumenta a necessidade de haver mais segurança a acompanhar a inovação nestas áreas.
Aquilo que a Oracle proporciona é uma plataforma de tecnologia “bastante completa, na qual
temos a capacidade de ter na nossa cloud toda a infraestrutura necessária para abordar este
tema. São tecnologias desde aplicações à segurança dos dados (por default)”.
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À conferência foram trazidos dois casos de sucesso: O V-safe – construído para os Estados
Unidos; uma aplicação em que a seguir à vacina contra a COVID-19 podemos referir as reações
adversas que sentimos. Tudo é feito numa aplicação e depois, nos quadros de reação mais
severos, há um chatbot que lhes dá seguimento.
Outro caso de sucesso passa por detetar eventuais mutações do vírus da COVID-19. Depois do
surgimento da variante Delta houve a necessidade de se recolherem dados sobre o tema para
serem partilhados e analisadas as estruturas de ADN do vírus. Esses dados são depois
utilizados para desenvolver novas vacinas e combater futuras alterações.
Estas soluções estão assentes em plataformas que garantem grande segurança e
escalabilidade aos seus utilizadores, além de permitir que os profissionais de saúde tenham
acesso a informação de forma muito rápida.

Pedro Sobreiro, da NTT Data falou sobre “Dados de Imagiologia: Um fator de sucesso para
o futuro”.

Os desafios à implementação nesta área são diversos, sendo um deles o de garantir
compliance com os standards de interoperabilidade em Saúde. O crescente volume dos dados
armazenados por cada exame de Imagiologia, bem como a disponibilidade do serviço e
performance de arquivo, também exigem uma resposta de qualidade e com semânticas
comuns.
A solução para Imagiologia que a NTT Data apresentou em Portugal é integrável com qualquer
processo clínico, escalável e apta a qualquer realidade (de pequena clínica/serviço a grandes
grupos de prestadores de cuidados de saúde) e inclui um arquivo e visualizador
multifuncional. A solução por ser de código aberto beneficia de uma vasta comunidade de
desenvolvimento por detrás dela, o que permite evoluir para várias soluções, permitindo a
integração do arquivo em servidor e sem recorrer aos recursos dos computadores do cliente.
A implementação desta solução com foco na compliance com os perfis de integração do
consórcio IHE, permite a normalização de dados e assegurar a qualidade dos processos e
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workflows de informação, abrindo o caminho ao acréscimo de valor na utilização dos dados
em arquivo para gerar informação e conhecimento. A normalização dos dados em histórico é
o que tem dado mais luta, uma vez que o projeto que está a ser implementado em Portugal
envolve 30 milhões de documentos clínicos e dez anos de estudos imagiológicos migrados
(seis milhões de estudos).

“A Internacionalização de Soluções – Um Case Study de Sucesso” foi a apresentação de
Sandra Teixeira, da Maxdata, que apresentou um caso de sucesso no Médio Oriente de
potenciação de dados recolhidos em saúde.
Trata-se de uma solução 100% web, transportada dentro das várias áreas da mesma unidade
de saúde, algo que em Portugal já está num elevado ponto de maturidade, e que ainda não se
verifica noutras regiões do globo. A Maxdata está presente em 80% dos hospitais públicos
em Portugal.
As tecnologias open source foram usadas neste projeto no Médio Oriente (de 2018 a 2021)
para garantir a redução de custos (o papel ainda era o principal suporte) e automatizar
processos muito manuais e que requeriam muito apoio logístico. O open source foi
fundamental para a redução de custos de instalação no total dos hospitais.
No Médio Oriente 17 hospitais usam hoje o software Clinidata diariamente (uma única
instalação implementada em todos os locais) que já funcionava em Portugal, o que ajudou na
altura de parametrizar.
No final, estes hospitais tornaram-se “muito mais eficientes e conseguimos criar mecanismos
de alerta e validação para os profissionais conseguirem trabalhar de forma mais célere”.

Cristiano Marques, da Glintt, trouxe a “VIEWER – Tecnologia para humanizar os cuidados”,
que apresenta uma visão centrada no utente capaz de potenciar os pontos importantes do
seu historial clínico numa única plataforma presente nas várias unidades de saúde e que
apresenta dados cruzados em 30 segundos.
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O objetivo é que o utilizador aceda a uma plataforma única para poder consultar tudo, tendo
uma experiência única e uma user experience uniforme e simples, criando inteligência sobre
os diferentes dados, agora não dispersos, mas sim centrados numa única plataforma que tem
mobilidade e pode ser transportada pelo profissional de saúde num qualquer smartphone.
Cristiano Marques apresentou o caso de uso de implementação da VIEWER no Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental onde foram potenciados os investimentos já efetuados, a
partilha de informações entre profissionais de saúde e a integração com aplicações externas.
O Futuro não é substituir integralmente todos os sistemas, pelos custos que isso acarreta sem
grande retorno, mas sim garantir que os sistemas de interligam e que é possível criar uma
camada adicional que agrega os dados dispersos sem focado em soluções modulares e móveis.
No caso concreto do Centro, o médico pode usar a VIEWER para confirmar a nota clínica de
alta, garantir que a prescrição foi bem executada, que exames terão de ser feitos até à próxima
consulta de seguimento e ter uma visão alargada sobre o processo do mesmo utente. São
diferentes sistemas integrados de recolha e organização da informação desde a entrada do
utente naquela unidade de saúde até à sua saída. Médicos e enfermeiros terão visões
diferentes sobre o mesmo doente.
A implementação destes projetos só é possível através da colaboração directa de múltiplos
profissionais de diferentes áreas, como é o caso de médicos, enfermeiros, farmacêuticos,
especialistas em informática, gestores de projeto, etc – as equipas têm de ser
multidisciplinares.
Sobre a anonimização dos dados, Cristiano Marques admite que “em saúde não pode existir
anonimização completa senão perde-se a ligação ao doente”.

“Dados em saúde: uma visão integrada do paciente” foi apresentada por Célia Ribeiro, da
Accenture, que tem vindo a trabalhar para agregar informação para os utentes, profissionais
de saúde e investigadores.
A Accenture há cerca de dois anos que está a trabalhar com a Noruega e com a entidade
responsável pela recolha e regulação da informação digital. O desafio de agilização e recolha
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agregada de dados de 800 fontes distintas foi dado já em contexto pandémico, no qual o
acesso à informação era muito importante para toda a investigação avançar. Era um sistema
desagregado e complexo.
Os sistemas de informação noruegueses não comunicavam uns com os outros e o cruzamento
de dados poderia resultar em jornadas de 48 meses de espera. Era necessário acautelar a
acessibilidade, cidadania, standardização, uniformização e inovação nas soluções de saúde.
O objetivo passava por reunir informação de dispositivos eletrónicos e médicos e cruzá-los
com os dados demográficos e socioeconómicos da população que permitiam a investigação
do ponto de vista técnico e clínico.
A solução “Health Analitics Platform” tem três grandes componentes para garantir o acesso
aos dados com segurança e rapidez:
- Tem um visualizador distinto consoante o público que a está a ver (utente, profissional de
saúde ou investigador).
- Segue standards internacionais de integração semântica;
- Presta informação ao cidadão sobre como os seus dados estão a ser utilizados.
Neste momento está a começar a disponibilização deste projeto aos profissionais de saúde da
Noruega. Está previsto que o utente tenha acesso a um portal com os seus dados para os
poder consultar e transportar para outros devices.

ENCERRAMENTO “A ESTRATÉGIA E RESULTADOS DA
UTILIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE”
Luís Goes Pinheiro presidente do Conselho de Administração
dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, encerrou a
Conferência de 2021, começando por observar que se tratou
de uma “iniciativa que mostra que a APDSI está viva há
muitos anos”.
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Mais referiu que a Saúde tem sido uma área especialmente escrutinada e há dois anos que
temos vivido tempos muito difíceis, que ninguém conseguiria antecipar. Ainda assim, há sinais
que nos trazem esperança de alguma normalização, num contexto que já é de alguma
estabilidade no combate à COVID-19.
A teleconsulta, feita no SNS há cerca de 20 anos, teve agora a oportunidade de se vulgarizar,
através da adaptação do próprio utente a esta nova realidade, que é promissora para o futuro.
A telemonitorização também deverá crescer bastante nos próximos anos, para uma recolha
de dados muito mais regular, no apoio à ação dos profissionais de saúde.
O Plano de Recuperação e Resiliência dedicou à Saúde uma atenção especial, que se traduz
numa expectativa mais real de se poder fazer face às dificuldades sentidas há muitos anos,
neste setor.
O PRR assenta em quatro pilares: o pilar das infraestruturas, dos sistemas de informação
vocacionados para utentes e para os profissionais e o plano dos dados, o mais complexo e
com um grande legado deixado ao longo dos anos. “Os dados nunca são demais”, sublinhou
Goes Pinheiro, porque “há muito valor a extrair dos dados”.
Hoje temos uma mentalidade mais permissiva, no que aos sistemas de saúde diz respeito e é
possível introduzir um conjunto de ferramentas de apoio à recolha e exploração dos dados.
Uma utilização dos dados é incontornável, com prioridade para as análises clínicas, enquanto
meios complementares de diagnóstico.
Na SPMS há muita reflexão, intenções e estratégia e é intenção conseguir-se, no próximo ano,
utilizar mais a telemonitorização, enquanto ferramenta crucial de recolha de dados. “É preciso
dar um passo decisivo para democratizar este passo e garantir que o que está feito passa a ser
usado”, concluiu.

CONCLUSÃO
O encerramento da sessão coube a Filipa Fixe e a Maria Helena Monteiro, que observaram,
em especial, o seguinte:
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Potenciar o que já existe vai permitir o acesso a novas oportunidades, num futuro em que os
dispositivos recolhem dados e o cidadão está mais informado e mais exigente, produzindo um
número cada vez mais elevado de dados. A confiança nos sistemas de informação é o mote
fundamental para que cada um de nós se sinta seguro ao recorrer aos serviços de Saúde.
Temos de dar escala e exportar o que estamos a fazer na área da Saúde, porque Portugal é
uma montra na área do digital e é fulcral aumentar a confiança nos sistemas de informação
com um propósito: prestar o melhor serviço aos utentes.
Filipa Fixe terminou a sua intervenção agradecendo a todos os presentes, aos patrocinadores
globais da APDSI e, em particular, da Conferência e ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Lisboa.
Maria Helena Monteiro lembrou que, em 2007, a APDSI lançou um estudo sobre telemedicina,
desenvolvido na perspetiva do que já existia e do que não existia ainda àquela data; hoje,
muitas das soluções já existem e continuam a evoluir sem parar. A Presidente da APDSI
agradeceu a todos os oradores a sua participação e os casos apresentados pelas empresas e
start-ups, que em muito contribuíram para o êxito desta conferência.
Salientou ainda que desde 2011 que a conferência da Saúde da APDSI se realiza no Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e, por fim, convidou todos os presentes a marcarem lugar na
próxima conferência de Saúde, desde já prevista para dezembro de 2022.

Gravação: https://youtu.be/BorzJlW9Dpc
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Iniciativas Transversais
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Esta página foi deixada propositadamente em branco.
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33.ª Edição das Olimpíadas Nacionais e Internacionais de
Informática
maio de 2021

As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso de âmbito nacional, promovido e
organizado pela APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da
Informação – em colaboração com a Universidade do Algarve (Departamento de Engenharia
Eletrónica e Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia) e com a Universidade do Porto
(Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências), destinado aos jovens
que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em todo o território nacional e
constituído por uma prova nacional realizada em duas fases.
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 servir
para 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.
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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Puderam concorrer, este ano, todos os jovens nascidos após 30 de junho de 2001 e que no
ano letivo 2020-2021 frequentassem o ensino básico, secundário ou equivalente
(regulamento em anexo).
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), as linguagens C ou C++
em ambiente GCC (http://gcc.gnu.org), a linguagem Java (http://www.java.com) ou a
linguagem Python (https://www.python.org/) e submetidos através do mesmo sistema, para
avaliação.
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 classificação final do concurso é a da prova final, a atribuir pelo júri nacional e nos mesmos
moldes da prova preliminar.
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, à semelhança de 2020.
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As operações relacionadas com as Olimpíadas Nacionais de Informática foram suportadas por
um sítio na Internet, http://oni.dcc.fc.up.pt/2021/ , cuja página de entrada se anexa.
As provas desenrolaram-se 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 15 de maio. Declarou o vencedor das ONI e
selecionou 8 concorrentes para o estágio de preparação;
3. Prova de Seleção – Online, a 03 de junho. Selecionou os 4 alunos que
representaram Portugal nas IOI’2021.
Inscreveram-se cerca de 233 alunos nas Olimpíadas de Informática de 2021, muitos inscritos
pela primeira vez e alguns veteranos e abrangendo desde o 8º ao 12º ano, de 46 escolas
distribuídas geograficamente por todo o país.
Os alunos inscritos em 2021 pertencem a vários distritos. De Vila Nova de Gaia qualificaramse 4 alunos, 68 de Braga, 9 de Viana do Castelo, 52 do Porto, 5 alunos de Coimbra, 23 de Viseu,
12 de Aveiro, 39 alunos são de Lisboa, 7 de Setúbal, 5 de Faro e 2 alunos de cada um dos
distritos de Castelo Branco e Leiria. Dos Açores qualificaram-se 3 alunos.
Na qualificação efetiva, 97 alunos tiveram pelo menos uma submissão válida, sendo que 71
alunos obtiveram pontos em pelo menos um dos problemas. A este respeito, pode ser
consultada informação adicional nas páginas que indicamos infra:
Qualificação Oficial – 2021
Qualificação Oficial – 2020
Qualificação Oficial – 2019
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Qualificação Oficial – 2018
Qualificação Oficial – 2017
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 16 alunos do 12º ano, 11 alunos do 10º e
11º anos e ainda 1 aluno do 9º ano e 2 alunos do 8º 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, à semelhança de 2020, também 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 03 de junho 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 decorreriam em Singapura.
O Júri das Olimpíadas Nacionais de Informática, edição de 2021, teve a seguinte composição:
•

Pedro Ribeiro (Universidade do Porto - FCUP);

•

Pedro Guerreiro (Universidade do Algarve);

•

Pedro Paredes (Carnegie Mellon University).

O Comité Científico foi constituído pelas individualidades seguintes:
•

Pedro Ribeiro (Universidade do Porto - FCUP)

•

Pedro Guerreiro (Universidade do Algarve)

•

Pedro Paredes (Carnegie Mellon University)

•

Ricardo Pereira (Universidade do Porto - FCUP)

•

Diogo Rodrigues (Universidade do Porto - FEUP)

•

Kevin Pucci (Universidade do Porto - ICBAS)

•

Gonçalo Paredes (Universidade de Lisboa - IST)

•

Alberto Pacheco (Universidade do Lisboa - IST)

•

Henrique Navas (Universidade de Lisboa - IST)
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•

Guilherme Penedo (Universidade de Lisboa - IST)

•

David Nassauer (Universidade de Lisboa - IST)

•

Francisco Machado (University of California, Berkeley)

•

João Pires (Amazon)

•

Afonso Santos (MemSQL)

•

Rodrigo Gomes (MemSQL)

A escolha dos 4 alunos que representaram Portugal nas IOI’2021 foi feita com base na junção
da pontuação da final nacional com a pontuação obtida na prova de seleção: Classificação
Final + Seleção.
Fórmula de Cálculo: Total = (Pontos Final/300 + Pontos Seleção/400) * 100
Inscreveram-se 233 alunos de 46 escolas distribuídas geograficamente por todo o país.
As provas de treino e qualificação foram realizadas de acordo com o calendário previamente
estabelecido e culminaram em 15 de maio de 2021, com uma final online para 30 alunos.
Os 8 melhores classificados efetuaram um estágio de preparação, no final do qual foi realizada
uma nova prova (a 03 de junho). Aqui sim, foram conhecidos os 4 alunos que viriam a
representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática'2021, que em 2021 se
realizou em formato online, à semelhança de 2020, de 21 a 25 de junho.
Foram eles, Tiago Marques (11º ano do Colégio Internato Claret - V. N. Gaia), Pedro Costa
(12º ano do Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima - Ponte de Lima), António Neves (12º
ano dos Salesianos de Lisboa - Lisboa) e Tomás Faria (8º ano do Colégio Moderno - Lisboa).
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A delegação que representou Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2021 (IOI’2021).
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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.
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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, à semelhança de 2020, 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 2021 foi constituída pelos alunos Tiago Marques - 11º ano do
Colégio Internato Claret (V. N. Gaia), Pedro Costa - 12º ano do Agrupamento de Escolas de
Ponte de Lima (Ponte de Lima), António Neves - 12º ano dos Salesianos de Lisboa (Lisboa) e
Tomás Faria - 8º ano do Colégio Moderno (Lisboa), sendo liderada pelo professor Pedro
Ribeiro (Team Leader - Universidade do Porto), coadjuvado Duarte Nóbrega - Adjunct (aluno
de licenciatura no DCC/FCUP, Universidade do Porto e ex-concorrente), João Resende, Patrícia
Sousa e Alberto Barbosa, alunos de doutoramento no DCC/FCUP. 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 2021.
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 15 de maio foi realizada uma prova intermédia onde foram apurados os oito primeiros
classificados das Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2021), 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 03 de junho. Aqui ficámos a
conhecer os 4 alunos que viriam a representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de
Informática'2021, que ocorreram na semana de 21 a 25 de junho.
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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++) 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.
Segundo o professor Pedro Ribeiro, que acompanhou a comitiva nacional à semelhança de
anos anteriores, «a participação dos alunos portugueses nas IOI decorreu de forma
satisfatória, mas infelizmente não conseguimos nenhuma medalha». O aluno Tiago Marques
esteve na luta pelas medalhas até aos últimos momentos da prova, mas ficou a cerca de 10
pontos da medalha de bronze (numa escala de pontuação de 0 a 600) https://stats.ioinformatics.org/results/2021.
Nesta competição, participaram 351 alunos de escolas secundárias provenientes de 88
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 23 de maio. Em 2021, participaram 125 concorrentes de 14
diferentes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador,
Espanha, México, Portugal, Peru, República Dominicana e Venezuela.
O aluno Tiago Marques conseguiu um fantástico 3º lugar num total de 125 participantes, o
que lhe garantiu uma medalha de ouro. Portugal conseguiu também duas menções honrosas:
Pedro Costa e Tomás Faria.
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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, à semelhança de 2020, 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 2021 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.

Os 4 alunos que participaram nas IOI 2020 reunidos no laboratório do DCC-FCUP, no Porto.
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Portugal participa neste evento desde 1992, enviando os seus melhores alunos, selecionados
através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI – Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Este ano, a delegação portuguesa
foi constituída pelos alunos:
Tiago Marques - 11º ano do Colégio Internato Claret (V. N. Gaia),
Pedro Costa - 12º ano do Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima (Ponte de Lima),
António Neves - 12º ano dos Salesianos de Lisboa (Lisboa) e
Tomás Faria - 8º ano do Colégio Moderno (Lisboa),
sendo liderada pelo professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade do Porto),
coadjuvado Duarte Nóbrega - Adjunct (aluno de licenciatura no DCC/FCUP, Universidade do
Porto e ex-concorrente), João Resende, Patrícia Sousa e Alberto Barbosa, alunos de
doutoramento no DCC/FCUP. 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 2021.
Segundo o professor Pedro Ribeiro, que acompanhou a comitiva nacional à semelhança de
anos anteriores, «a participação dos alunos portugueses nas IOI decorreu de forma
satisfatória, mas infelizmente não conseguimos nenhuma medalha». O aluno Tiago Marques
esteve na luta pelas medalhas até aos últimos momentos da prova, mas ficou a cerca de 10
pontos da medalha de bronze (numa escala de pontuação de 0 a 600) https://stats.ioinformatics.org/results/2021.
Apesar de não ter conquistado medalhas, a delegação portuguesa de 2021 possui alunos
promissores: o aluno Tiago Marques que está no 11º ano e que esteve muito perto de ter uma
medalha de bronze este ano (e ficou em 3º lugar no Concurso Ibero-Americano de Informática
e Computação num total de 125 alunos) e o aluno Tomás Faria que está no 8º ano e que tem
muito potencial.
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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).
À semelhança de 2020, 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 DCC-FCUP, no Porto.

Representação da APDSI no segundo dia de prova no DCC-FCUP, no Porto.

Em 2022, 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
34.ª edição das Olimpíadas Internacionais de Informática, que se irá realizar no mês de
agosto, na Indonésia.
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1ª Edição - Prémio Transformação Digital 2021
26 de novembro 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.
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.
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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.
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.
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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 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).
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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 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).
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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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Outras Iniciativas
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APDSI lança instrumento para ajudar contribuintes no
momento de consignar o seu IRS
fevereiro de 2021

No âmbito da sua intervenção de Cidadania e Inovação Social, a APDSI – 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.
Através do seu Grupo de Missão “CivicTech”, a Associação criou o IRSconsig que:
•

oferece uma forma mais amigável de consultar a lista de beneficiários publicada pela
Autoridade Tributária;

•

enriquece essa lista com informação complementar sobre as entidades
(nomeadamente área de atividade, freguesia, concelho e distrito);

•

permite a pesquisa pelo nome da entidade e a filtragem das entidades pela sua
atividade e localização;

•

dá igual visibilidade a todas as entidades já que estas são listadas de forma aleatória.

A APDSI acredita que estas funcionalidades irão proporcionar uma experiência mais simples,
justa e agradável no momento dos contribuintes selecionarem a entidade beneficiária da
consignação do seu IRS.
Visite agora o IRSconsig e descubra como lhe vai ser útil no momento em que precisar de
decidir a consignação do seu IRS.
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Aproveite também para divulgar o IRSconsig para que mais pessoas e entidades possam
beneficiar deste instrumento.
Até 30 de junho ao consignar 0,5% do seu IRS, está a ser parte do TODO e a ajudar quem mais
precisa!
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APDSI responde a consulta pública sobre o Plano de
Recuperação e Resiliência
março de 2021
A APDSI enviou contributos sobre o Plano de Recuperação e Resiliência que esteve em
consulta pública até ao dia 1 de março, centrando as suas principais recomendações no
âmbito da Transição Digital, para além de recomendações sobre a Resiliência e a Transição
Climática.
A APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação,
enquanto entidade relevante e representativa da sociedade civil no âmbito da transformação
digital e dos seus impactos mais relevantes no futuro da sociedade portuguesa, dinamizou
junto de alguns dos seus associados um processo colaborativo de criação de
recomendações, seguindo a estrutura do projeto do Plano de Recuperação e Resiliência que
esteve em consulta pública até ao dia 1 de março de 2021, dando particular ênfase à área
da Transição Digital, mas não deixando de abranger as restantes áreas da Resiliência e
da Transição Climática.
As recomendações gerais da APDSI, nesta consulta pública para além das recomendações
específicas para cada dimensão do plano, que encontrará no parecer emitido, são as
seguintes:
•

Criação e divulgação ampla de um Portal específico onde possam ser consultados o
diagnóstico das necessidades, os desafios e todas as fases de implementação, com
indicadores de execução, pelos eixos estratégicos definidos no documento PRR,
incluindo entidades que recebem os benefícios e o resultado concreto do projeto
financiado;

•

Elaboração de um estudo de impacto na economia – KPI´s económicos e financeiros e
qual a “marca Portugal” para a próxima década;

•

Indicação de quais os Bloqueios Estruturais que existem e que levam a adoção das
medidas, programas e ação, que supostamente são suportadas pelo plano;
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•

Quantificação dos défices estruturais e respetivas comparações com o que se pretende
atingir com as várias medidas do PRR, uma vez que os défices indicados, de
competitividade económica e de qualificações, só por si não justificam a desigualdade
social e territorial, ignorando-se que as medidas a adotar possam vir a reduzir estas
desigualdades;

•

Definição de objetivos económicos, macro, micro, de poupança, de racionalidade, de
ganho de eficiência, de melhoria de oferta, de ganho de informação, etc.

•

Elaboração de um planeamento rigoroso para a execução do PRR, que pressuponha
um conjunto de prioridades e de ações, encadeadas no tempo e eventualmente no
espaço, com validação de resultados, que se condicionam às etapas seguintes,
subordinado a um calendário rigoroso e transparente;

•

Indicação das entidades responsáveis pela implementação de cada componente e uma
matriz de responsabilidades e stakeholders envolvidos em cada iniciativa;

•

Indicação dos resultados e o impacto esperado (outputs e outcomes) na vida dos
cidadãos e no ambiente de negócios das empresas;

•

Indicação do retorno dos investimentos propostos;

•

Indicação dos TCO (Total Cost of Ownership), nomeadamente os custos de
funcionamento que vai ser necessário incluir nos orçamentos futuros;

•

Clarificação das relações e a interligação deste PRR com o atual e o próximo quadro
comunitário e os vários modelos de financiamento das despesas previstas nos
“envelopes financeiros” do PRR com as verbas com elas relacionadas, inscritas ou a
inscrever no Orçamento Geral do Estado, Plano Nacional de Investimentos e outras
fontes de financiamento nacionais e comunitárias;

•

Que os financiamentos no âmbito do PRR permitam modelos de investimento “OPEX”
vs “Capex” para que soluções inovadoras e modelos de prestação de serviços possam
ser considerados para as entidades públicas;

•

Realização de uma consulta pública às várias regiões do país, dado que Portugal é um
país de assimetrias acentuadas e cada região deveria ser olhada de per si e
identificados os mecanismos para o seu desenvolvimento e recuperação;
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•

Implementação de um “Plano Nacional para a Literacia Digital”;

•

Promoção do uso de modelos de avaliação, a criação de incentivos e de mecanismos
de regulação, para a adoção de práticas seguras e éticas;

•

Realização de uma estimativa sobre de que forma o cumprimento dos objetivos a
alcançar com a aplicação das medidas de PRR contribuirá para o cumprimento dos ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), a nível nacional.

Para a prossecução da sua missão, a APDSI continua a constituir uma capacidade de
intervenção independente e uma plataforma de debate agregadora para o desenvolvimento
da sociedade da informação, nomeadamente contribuindo na formulação de políticas
públicas e criando espaços de debate e colaboração entre os seus associados, instituições
públicas parceiras e rede de especialistas.

Consulte aqui o Contributo da APDSI: https://apdsi.pt/2021/apdsi-responde-a-consulta-

publica-sobre-o-plano-de-recuperacao-e-resiliencia/
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APDSI organizou Apresentação Pública do Manifesto “Um
Compromisso Nacional para uma Transformação Digital
centrada no ser humano
março de 2021

O Manifesto reúne 217 Signatários Iniciais

A APDSI, no âmbito da atividade do seu Grupo de Missão “Questões Éticas decorrentes da
conceção e utilização de Tecnologias Digitais”, realizou um evento para apresentação
pública do Manifesto “Um compromisso nacional para uma transformação digital centrada
no ser humano”, no dia 10 de março (quarta-feira), às 18:00 horas, no Zoom.
O objetivo deste Manifesto é o de «criar condições para que a sociedade, no seu conjunto,
partilhe uma visão humanista da tecnologia, que coloque o ser humano no centro das
tomadas de decisão».
Desta forma, este Manifesto vem propor a constituição de uma Plataforma Nacional, que
consubstancie, em várias linhas de ação, um compromisso dos profissionais, das organizações
e dos seus dirigentes, numa visão ética e segura, no governo e operacionalização das
tecnologias digitais.
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Neste evento, a APDSI contou com as participações de Mariana Vieira da Silva, Ministra de
Estado e da Presidência; de Luís Antunes, Data Protection Officer na Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD) e Professor no Departamento de Ciência de Computadores na
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (DCC – FCUP); de Vergílio Rocha,
Coordenador do Grupo de Missão “Questões Éticas decorrentes da conceção e utilização de
Tecnologias Digitais” da APDSI e de Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI.
A moderação esteve a cargo de Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI.
O evento contou com 170 participações.
O Manifesto está disponível para consulta e pode ser signatário qualquer pessoa ou entidade
que se reveja nos seus princípios e compromissos.
Pode ser consultado aqui: https://apdsi.pt/produto/manifesto-um-compromisso-nacionalpara-uma-transformacao-digital-centrada-no-ser-humano/
As assinaturas realizam-se através de resposta ao questionário criado para o
efeito: https://pt.surveymonkey.com/r/manifesto-apdsi-compromisso-nacionaltransformacaodigital
Consulte a gravação do evento AQUI.

https://apdsi.pt/2021/apdsi-organizou-apresentacao-publica-do-manifesto-umcompromisso-nacional-para-uma-transformacao-digital-centrada-no-ser-humano/
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APDSI participou no Programa de workshops de cocriação
de propostas coordenado pela Rede Nacional de
Administração Aberta
março de 2021

No âmbito das atividades da OGP Portugal, está em curso o desenvolvimento do II Plano de
Ação Nacional de Administração Aberta (PANAA), através da cocriação de compromissos que
visem reforçar a aplicação dos princípios da Administração Aberta e potenciar a relação entre
o Estado e os cidadãos.
A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da
Informação organizou em conjunto com a AMA – Agência para a Modernização
Administrativa, a PASC

–

Casa

da

Cidadania,

a Transparência

e

Integridade e

a ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários), um ciclo de workshops de Cocriação de
Propostas para o II Plano de Ação Nacional de Administração Aberta, coordenado pela Rede
Nacional de Administração Aberta, na primeira quinzena de março.
O objetivo deste programa de workshops foi o de propor melhorias dos serviços públicos, mais
eficazes e inclusivos, tentando-nos focar nas necessidades das pessoas mais vulneráveis, em
situação de carência, imigrantes, minorias étnicas, portadores de deficiência, idosos, crianças,
etc. O programa visou ainda ajudar a identificar oportunidades para colocar os direitos dos
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cidadãos no centro da conceção, prestação e avaliação de serviços, com foco particular na
identificação e facilitação da participação de grupos marginalizados na sociedade, dando,
desta forma, mais poder a estes cidadãos para influenciar o desenvolvimento de serviços
públicos.
Colaborativamente, foram identificados os principais desafios que os cidadãos, Organizações
da Sociedade Civil e empresas enfrentam na sua relação com o Estado e na sua experiência
com os serviços públicos, assim como potenciais oportunidades para aplicar os princípios e
valores da Administração Aberta na resolução dos problemas identificados.
Assente em 4 workshops temáticos, este programa visou a cocriação e o desenvolvimento de
propostas de ideias para potenciais compromissos a inscrever no II PANAA. Pretendeu-se
mobilizar cidadãos, Organizações da Sociedade Civil, empresas e potenciais parceiros
executantes, desafiando-os a propor iniciativas que poderão ser executadas na
implementação do próximo Plano de Ação Nacional.
Sessão/Workshop #1 – Serviços Públicos universais, acessíveis e inclusivos – 3 de março
•

Sala 1 – Eventos Sociais

•

Sala 2 – Eventos Escolares

•

Sala 3 – Eventos Económicos

•

Sala 4 – Documentos e Licenças

Sessão/Workshop #2 – Promoção da resiliência e sustentabilidade de empreendedores/as
e empresas – 4 de março
•

Sala 1 – Capacitação das Empresas para a Transformação Digital

•

Sala 2 – Diálogo Estruturado entre o Estado e o tecido empresarial

•

Sala 3 – Novas formas de trabalho. O papel dos empresários e dos colaboradores

•

Sala 4 – Inovação e transição digital como fator de resiliência

Sessão/Workshop #3 – Transparência, boa gestão dos fundos públicos e combate à
corrupção – 10 de março
•

Sala 1 – Transparência e formulação de Políticas Públicas

•

Sala 2 – Boa gestão dos fundos públicos: porquê, para quê e como?
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•

Sala 3 – Conhecer os beneficiários últimos de empresas, fundos, propriedades e
rendimentos: porquê, para quê e como?

•

Sala 4 – Literacia cidadã e proteção de denunciantes

Sessão/Workshop #4 – Dados abertos e acesso à informação – 11 de março
•

Sala 1 – Medição de impacto económico, social e das políticas públicas da abertura de
dados

•

Sala 2 – O que é uma «Data Story» e como podem gerar benefícios?

•

Sala 3 – Literacia e ações pedagógicas para os Dados Abertos

•

Sala 4 – Como potenciar o uso de tecnologias emergentes e em tempo-real num
contexto de Dados Abertos?
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APDSI assina e divulga Carta Aberta à Presidência da União
Europeia em defesa da Liberdade de Utilização de
Criptografia Segura
abril de 2021
A APDSI assina e divulga a Carta Aberta à Presidência da União Europeia em Defesa da
Liberdade de Utilização de Criptografia Segura, coordenada pelo Capítulo Português da
Internet Society.
No final do ano de 2020, a Comissão Europeia (CE) divulgou a intenção de desenvolver uma
nova política com o objetivo de limitar a utilização de criptografia forte ponto a ponto pelos
cidadãos e as empresas na União Europeia.
Dada a importância do assunto e das consequências dessa intenção da CE, juntaram-se a esta
causa algumas entidades para o analisarem e transmitirem uma posição conjunta sobre o
tema.
Nesta carta são partilhadas algumas preocupações sobre as consequências que poderão
resultar de uma nova orientação da União Europeia sobre a utilização da criptografia digital
para fins civis, tanto no que respeita aos direitos e garantias dos cidadãos, como no retrocesso
dos progressos feitos para uma transição digital.
Sob o argumento de que importa combater o crime organizado e a ameaça terrorista, o
Conselho da União Europeia (CUE), na sua nota de 24.11.2020, assim como a Comissão
Europeia, no seu comunicado de 9.12.2020, afirmam a intenção de vir a regulamentar o uso
de criptografia nas comunicações digitais com o objetivo de, quando para isso mandatados
pela justiça, poderem as autoridades policiais “ler” as comunicações cifradas.
Os subscritores desta Carta Aberta deixam alguns alertas que poderão resultar desta
regulamentação, nomeadamente:
•

Não se ganhar qualquer eficácia no combate aos crimes que se diz querer evitar
pois, como se viu, não é possível impedir a utilização de criptografia alternativa;
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•

A criminalização, em contrapartida, de um grande conjunto de ações até agora
tomadas como legítimas e justificáveis;

•

Atentar contra a confiança pública, entretanto construída nas comunicações digitais
assim como o seu uso generalizado, pondo em risco o equilíbrio de uma economia
digital cuja importância hoje é considerável;

•

Uma dramática redução das garantias dadas ao cidadão comum acerca do seu direito
à privacidade;

•

A promoção duma situação que pode constituir terreno fértil ao desenvolvimento de
regimes de forte controlo das populações em detrimento das suas liberdades
democráticas.

A Carta foi assinada por:
•

Eduardo Santos, Presidente da Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais

•

José Rebelo, Presidente da Associação de Estudos Comunicação e Jornalismo (AECJ)

•

Marcos Marado, Vice-Presidente da Associação Nacional para o Software Livre (Ansol)

•

Maria Helena Monteiro, Presidente da Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI)

•

Ana Alves Pereira, Presidente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas,
Profissionais da Informação e Documentação

•

José Legatheaux Martins, Presidente do Capítulo Português da Internet Society (ISOC
PT)

Consulte

a

Carta

aqui:

https://apdsi.pt/2021/apdsi-assina-e-divulga-carta-aberta-a-

presidencia-da-uniao-europeia-em-defesa-da-liberdade-de-utilizacao-de-criptografiasegura/
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APDSI emite Recomendação sobre a necessidade urgente de
regular a transferência de dados entre a Europa e os EUA
abril de 2021
Perante a problemática suscitada pela decisão da CNPD relativa à transferência de dados
pessoais para os EUA no âmbito do Censo 2021, a APDSI emite uma recomendação apelando
à necessidade urgente de regulação desta matéria.
A APDSI apela a que os legisladores da UE e dos EUA acelerem as negociações com vista a
encontrar-se uma solução política para este impasse regulatório nas transferências de dados
entre os dois lados do Atlântico. Portugal, através da Presidência do Conselho da União
Europeia, e no âmbito da sua agenda de desenvolvimento de uma economia digital e
sustentável, tem a oportunidade de assumir um papel central neste processo, mobilizando a
Comissão e os membros do Conselho para viabilizarem com os EUA uma nova solução para a
substituição do Privacy Shield, restaurando o enquadramento jurídico nos fluxos de dados
transatlânticos UE-EUA e a confiança para a operação das empresas neste eixo económico
estratégico.
Consulte a Recomendação aqui: https://apdsi.pt/2021/apdsi-emite-recomendacao-sobre-a-

necessidade-urgente-de-regular-a-transferencia-de-dados-entre-a-europa-e-os-eua/
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Questionário da APDSI | Voto Eletrónico
maio de 2021
Concorda com o Voto Eletrónico em mobilidade? Ou acha que é um risco desnecessário de
correr que fragiliza a Democracia? Acha que é mais fácil a fraude com votos que ficam numa
urna num ginásio ou num centro de dados? Estas e outras questões são objeto de
um inquérito que a APDSI em colaboração com o Instituto Piaget lança como um desafio aos
cidadãos para sabermos a sua opinião.
Participe no inquérito acedendo ao link abaixo e divulgue-o aos seus amigos, familiares ou
colaboradores de forma a termos um universo de respostas o mais abrangente e
representativo possível: https://pt.surveymonkey.com/r/voto_eletronico

O tempo de resposta é inferior a 5 minutos e as respostas são anónimas e confidenciais.
Depois de responder ao inquérito inscreva-se no MeetOn “Voto Eletrónico – Desafios e
Oportunidades”, onde os resultados vão ser apresentados e as diferentes questões que se
colocam irão ser discutidas por um painel de intervenientes com experiência nesta área.
Inscrição aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/meeton-apdsi-voto-eletronico.
Agradecendo a colaboração e apoio a esta iniciativa da APDSI.
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APDSI assina Carta Conjunta de Representantes da Indústria
Europeia sobre a Lei dos Serviços Digitais
maio de 2021
A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação é
uma de 17 associações de dez Estados-Membros europeus, representando uma parte
significativa das empresas e plataformas online europeias, que partilham a preocupação de
que a Lei de Serviços Digitais (DSA) não crie desnecessários encargos para as pequenas e
médias empresas europeias.
Nesse sentido, consideram importante conseguir-se alcançar a revisão de certos aspetos
daquela lei, atualmente em processo de adoção a nível europeu.
A declaração conjunta concentra-se em cinco pontos principais que estas associações
acreditam deverem ser revistos para evitar encargos desnecessários e atrasos no
desenvolvimento de plataformas online. Por exemplo, o princípio do país de origem deve ser
mantido, uma categorização mais clara dos intermediários online também é necessária, assim
como transparência e responsabilidade são essenciais para assegurar esforços de moderação
de conteúdo bem-sucedidos.
A Europa precisa de um Mercado Único Digital forte e unificado, que se baseie em legislação
clara, escalável e preparada para o futuro. Tal abordagem fomentará a inovação, garantirá
uma concorrência leal e, em última análise, impulsionará a soberania digital da Europa, bem
como a sua economia.
Há na proposta de Lei de Serviços Digitais uma série de inovações que devem ser saudadas,
bem como melhoramentos de princípios básicos, assim como alguns elementos que parecem
destinados a criar encargos desnecessários e outros que carecem de clareza.
Apela-se assim, nesta carta, a um esforço por parte dos Estados-membros para examinar
cuidadosamente estas questões e alinhar o texto final da Lei de Serviços Digitais com os
seguintes objetivos:
1. Fortalecimento do princípio do país de origem
2. Maior clareza na Categorização dos intermediários online
APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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3. Obrigações de transparência razoáveis e direcionadas
4. Mecanismos viáveis de reparação do utilizador
5. Prevenir a fragmentação do Mercado Único Digital
A carta foi também publicada no website da Confederação da Indústria da República Checa.
Consulte a Carta Conjunta aqui: https://apdsi.pt/2021/apdsi-assina-carta-conjunta-de-

representantes-da-industria-europeia-sobre-a-lei-de-servicos-digitais/
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APDSI colabora na 8.ª edição da iniciativa Call for Papers do
GEE com o apoio da Google
maio de 2021

Total de 15 mil euros para premiar artigos científicos sobre a digitalização em Portugal
numa colaboração entre o GEE, a Google e a APDSI
A partir desta segunda-feira, 31 de maio, estão abertas as candidaturas ao Prémio, que visa
distinguir trabalhos/artigos científicos sobre o impacto económico da digitalização em
Portugal, promovido pelo Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE), em colaboração com
a Google e a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(APDSI). A dotação total de 15.000 euros será repartida entre três a cinco artigos consoante a
qualidade dos trabalhos submetidos a concurso.
Trata-se da 8.ª edição da iniciativa Call for Papers do GEE, cujos objetivos são promover o
conhecimento e a investigação sobre o impacto económico da digitalização em Portugal,
bem como um fórum para discussão de soluções de política pública na área.
Sob este tema-chapéu serão valorizados trabalhos em áreas como a transformação digital do
tecido empresarial e dos serviços públicos; os impactos da Covid-19; os desafios de
tecnologias como a inteligência artificial ou cibersegurança; a importância da digitalização
para a produtividade e o emprego; bem como o papel das políticas públicas.
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Os prazos de submissão são 31 de julho para as versões preliminares dos artigos e, para
aqueles pré-selecionados, 31 de outubro nas versões completas.
Os artigos admitidos são sujeitos a um processo de avaliação pela Comissão Científica,
composta

por António

Saraiva (CIP), Gabriel

Osório

de

Barros (GEE), Helena

Martins (Google), Joana Almodovar (GEE), Maria Helena Monteiro (APDSI), Pedro Mota
Soares (APRITEL) e Vanda de Jesus (EMPD).
Esta Call Digitalização 2021 enquadra-se na missão do GEE de estimular a elaboração de
artigos científicos originais sobre a economia Portuguesa, em temas estruturantes, relevantes
nas várias fases das políticas públicas, com preferência pelo uso de dados empíricos.
A Google associou-se à iniciativa como parte de seus esforços para apoiar uma transição
digital inclusiva em Portugal, ao facilitar o acesso às competências digitais e fomentar a
digitalização de empresas de todas as dimensões.
A atual edição da Call por Papers conta ainda com o apoio da APDSI, que tem como missão
contribuir para a formulação de políticas públicas e apresentar novas abordagens aos desafios
atuais e futuros da sociedade da informação.
As três entidades juntaram esforços, no sentido de garantir o desenvolvimento de uma
sociedade da informação inclusiva, participativa e segura, promovendo desenvolvimento
económico e social com impacto na cidadania em geral.
O cartaz e o regulamento do convite estão disponíveis no site do GEE em www.gee.gov.pt.
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APDSI divulga “Declaração de Lisboa – Democracia Digital
com Propósito”
junho de 2021
A APDSI divulga a “Declaração de Lisboa – Democracia Digital com Propósito”, uma iniciativa
da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia que define um novo paradigma
de transição digital.
A Declaração foi apresentada no evento “Leading the Digital Decade”, no passado dia 1 de
junho de 2021 e foi criada para reforçar a “forma europeia de fazer negócios” como uma
proposta de valor mundialmente reconhecida e uma vantagem competitiva única que eleva
os padrões por:
•

Equilibrar o desenvolvimento tecnológico com o respeito aos princípios éticos e a
promoção dos direitos humanos;

•

Promover a cooperação internacional digital e abordagens de múltiplas partes
interessadas, unindo os esforços de governos, administração pública, empresas, ONGs,
universidades e cidadãos;

•

Fomentar uma economia baseada nas tecnologias verdes e digitais como
facilitadores da coesão social, prosperidade, inovação e competitividade.

A Declaração de Lisboa baseia-se em iniciativas anteriores, como as declarações de Tallin e
Berlim, e visa contribuir para a consulta pública em curso sobre os princípios digitais, lançada
pela Comissão Europeia.
Esta Declaração define entendimentos e compromissos comuns em três domínios
principais:
1. Defender os direitos humanos, os valores éticos e a participação democrática no
contexto da era digital, nomeadamente combatendo a discriminação, a
desinformação e outras atividades online maliciosas, mas também afirmando a
importância da conectividade acessível e da formação de competências digitais.
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2. Promoção de múltiplas partes interessadas e uma cooperação internacional mais
ampla no contexto digital, em áreas como padrões, infraestrutura, fluxos de dados,
P&D e serviços online seguros e confiáveis.
3. Reconhecendo a importância das tecnologias verdes e digitais, como elemento-chave
para um novo paradigma de crescimento econômico, equilibrando inovação e
competitividade com desenvolvimento socioambiental sustentável.
“Digital Democracy with a Purpose” apresenta em anexo uma estrutura sobre os princípios
digitais, que poderia ser desenvolvida como uma Carta dos Direitos Digitais, como:
1. Identidade digital
2. Privacidade, proteção de dados e cibersegurança
3. Acesso, uso e neutralidade da internet
4. Uso de inteligência artificial
5. Liberdade de expressão e informação
6. Liberdade de reunião e associação
7. Proteção infantil, cuidado e liberdade de expressão
8. Educação digital
9. Plataformas digitais
10. Serviços públicos digitais
11. Direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual
12. Legado digital
13. Remédio eficaz e acesso à justiça
Todos os Estados-Membros da União Europeia apoiaram a Declaração, que pode ser apoiada
e está aberta a todos os países, empresas, instituições não governamentais, universidades e
cidadãos individuais.
Consulte aqui a Declaração: https://apdsi.pt/2021/apdsi-divulga-declaracao-de-lisboa-

democracia-digital-com-proposito/
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APDSI divulga Carta aberta “Open letter on data transfers
EU – USA”
junho de 2021
A APDSI foi convidada pela AMETIC, a voz da indústria digital em Espanha, para subscrever a
Carta aberta com a designação “Open letter on data transfers UE-USA”.
A APDSI manifesta, por esta via, que comunga das preocupações expressas na mesma.
Além da APDSI, subscrevem esta Carta:
•

Asociación Española de la Economía Digital (Adigital)

•

Asociación Española de Startups (AES)

•

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos
Digitales (AMETIC)

•

Associação Portuguesa de Startups (BETA-I)

•

Câmara de Comércio dos EUA em Espanha

•

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Para mais informações consulte o website da Ametic.

Consulte a Carta aqui: https://apdsi.pt/2021/apdsi-divulga-carta-aberta-open-letter-on-data-

transfers-ue-usa/
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Participação da APDSI na C-Days 2021 “Naturalizar
competências”
junho de 2021

A APDSI participou na 7ª edição da C-DAYS 2021, uma conferência organizada anualmente
pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Autoridade Nacional para a área da
Cibersegurança, com o objetivo de promover o debate em torno desta temática.
A C-DAYS 2021 decorreu nos passados dias 14, 15 e 16 de junho, no Centro de Congressos da
Alfândega do Porto.
A APDSI esteve representada por Miguel Brito Campos, Vogal da Direção, que encerrou os
trabalhos do primeiro dia desta conferência, e por Luís Vidigal, sócio fundador da APDSI, que
participou no debate do 1.º Painel sobre “Sociedade | Competências-Chave em
Cibersegurança para a Sociedade do Futuro”, e cujas conclusões estamos agora a difundir.
“Naturalizar competências”, foi o mote desta edição, que significa tornar a Cibersegurança
numa preocupação natural e num “saber fazer” assimilado desde os primeiros anos de
formação dos cidadãos e no modo de atuação das Empresas e da Administração Pública.
Em 2019 a APDSI também participou na 5ª Edição deste evento, na pessoa da sua Presidente
da Direção, Maria Helena Monteiro.
Tal como em 2020, esta edição realizou-se em formato streaming, aberto ao público.
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O papel da Cibersegurança no contexto da Sociedade da
Informação | APDSI divulga Mês Europeu da Cibersegurança
outubro de 2021
A APDSI, no âmbito da sua área de intervenção de Segurança e Privacidade salienta a
importância do Curso Geral de Cibersegurança promovido pelo Centro Nacional de
Cibersegurança (CNCS), cujas 17.ª e 18.ª edições terão lugar, respetivamente, nos próximos
dias 26 e 27 de outubro, destinada a parceiros do CNCS e nos dias 14 e 15 de dezembro, ao
público em geral.
Este curso visa contribuir para a sensibilização, instrução e literacia nas diversas questões que
caracterizam, modelam, influenciam e contribuem para todo o enquadramento e divulgação
da informação em torno da Cibersegurança e do Ciberespaço. Pretende-se, com o
mesmo estimular os formandos em torno das questões relacionadas com a temática da
Cibersegurança, suscitando nos mesmos um espírito colaborativo e participativo, tendo em
conta a sua significativa relevância e atualidade, com a finalidade de dar a conhecer e explorar,
no seio das diversas temáticas relativas à Cibersegurança, as suas várias dimensões de
atividade.
Neste sentido, a APDSI, considera fundamental promover e estimular nos cidadãos, assim
como nas empresas e também no Estado uma cultura digital de segurança, em que a
Cibersegurança prima como condição necessária à boa e adequada utilização das TIC, nos seus
mais diversos domínios e abrangência de atividades. A Cibersegurança exige, portanto, a
implementação de um conjunto de práticas e processos, no sentido de criar e manter uma
sociedade digital segura, constituindo-se como o conjunto de práticas, procedimentos e
tecnologias que têm em vista a segurança digital, combatendo práticas ilícitas em meio
digital/online.
Em pleno Mês Europeu da Cibersegurança (European Cyber Security Month – ECSM),
comemorado no mês de outubro, uma iniciativa organizada pela Agência da União Europeia
para a Cibersegurança (ENISA) e pela Comissão Europeia, apoiada pelos Estados-Membros da
União Europeia (UE) e centenas de parceiros (entidades públicas e privadas), que promovem
ações de sensibilização, visando contribuir para a utilização do ciberespaço de forma segura
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contam com centenas de eventos e atividades distribuídos entre os 27 Estados-Membros da
UE, tais como: conferências, workshops e campanhas online. Desde o primeiro evento em
2012, tem vindo a atingir as suas principais prioridades, reunindo entidades de toda a
Europa, sob o lema “Cibersegurança é uma Responsabilidade Partilhada”.
A APDSI, velando por uma Sociedade da Informação, participativa, inclusiva e segura, reforça
o papel da 9.ª Edição do Mês Europeu de Cibersegurança, sob o mote: “Think Before U
Click”, cujos temas de campanha serão – Primeiros Socorros e Esteja ciberseguro em casa.
Os objetivos fundamentais da campanha de 2021 são, por um lado, garantir que os
utilizadores e organizações estejam bem informados sobre os potenciais riscos de
Cibersegurança e, por outro, assegurar que se mantenham seguros online, permitindo que
se desenvolva uma compreensão básica dos diferentes tipos de questões de segurança e
privacidade online. O seguimento destas práticas e procedimentos, por parte dos cidadãos,
contribui decisivamente para a consolidação de uma sociedade digital segura, fortalecendo
assim, uma cultura digital de segurança que prima não apenas pela segurança dos mesmos
nos mais diversos aspetos da sua vida pessoal, social/coletiva e profissional, como também
pela sua privacidade, no que respeita à utilização dos seus dados pessoais.
Para fevereiro de 2022, a APDSI está a planear iniciativas conjuntas com o CNCS para
fortalecer e incentivar a difusão de todo o contexto público e privado de boas práticas de
Cibersegurança.
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APDSI associa-se à Google, Ecoconsumers e ENTRAJUDA
para promover o Ciclo de Webinares dirigido ao terceiro
setor sobre Privacidade e Segurança na Internet
outubro de 2021

No mês da segurança informática, que se assinala em outubro, a Google,
a TechSoup, representada

em

Portugal

pela ENTRAJUDA, e

as

associações Euroconsumers em Itália, Espanha, Bélgica e Portugal, uniram-se para criar uma
iniciativa destinada a alertar e fornecer informação sobre privacidade e segurança na
internet.
A iniciativa prevê o lançamento do jogo online “Space Shelter” desenhado pela plataforma
Gamindo em ambiente de espaço sideral, que tem a dupla função de entreter os utilizadores
e sublinhar a importância de uma navegação online segura. O “Space Shelter” foi lançado a
30 de setembro nos Prémios BeXt 2021, uma iniciativa da Euroconsumers para reconhecer as
marcas que contribuíram para a proteger e promover os direitos dos consumidores. Será
apoiado por 12 YouTubers que, como verdadeiros astronautas, vão executar esta missão e
assumir várias tarefas que os vão preparar para enfrentar todos os riscos do espaço sideral (e
da Web). Nessa viagem intergaláctica, serão guiados por uma reconhecida autoridade na
matéria: Paolo Nespoli, ex-astronauta, divulgador científico e formador.
O objetivo desta iniciativa é proporcionar informação, ferramentas e competências
específicas para navegar com segurança na internet.
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O “Space Shelter” vai realizar em simultâneo um conjunto de formações gratuitas sobre
privacidade e segurança online através da TechSoup, que, com o apoio dos seus parceiros
locais na Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, vão realizar entre outubro e novembro 3
webinares sobre 3 temas diferentes:
•

28 outubro 2021 | Privacidade e Segurança das Contas – Tudo o que precisa de saber

•

11 novembro 2021 | Phishing – O que é e como pode proteger a sua Organização

•

25 novembro 2021 | Cyber Scams – Contra a fraude, mantenha o controlo

Os webinares são gratuitos e destinam-se a Organizações sem fins lucrativos, com o objetivo
de fornecer conhecimento e competências que podem melhorar a vida das organizações, da
comunidade e de todas as pessoas a nível local e nacional.
Em cada um dos webinares poderá aumentar o seu conhecimento sobre as questões
relacionadas com privacidade e segurança, graças aos contributos de decisores públicos,
instituições e líderes de opinião, e ainda adquirir conhecimentos técnicos com formadores da
TechSoup e da ENTRAJUDA.
Para além da participação gratuita, as Organizações sem fins lucrativos terão a oportunidade
de avaliar o estado da segurança informática da sua entidade, através de um questionário de
autoavaliação fornecido pela TechSoup. Após conclusão e submissão do questionário, as
Organizações sem fins lucrativos poderão ser selecionadas para participar numa ação de
formação ministrada pela ENTRAJUDA de forma gratuita.
A APDSI apoiará na divulgação da iniciativa e participará na moderação de uma mesa-redonda
com especialistas na primeira sessão dos webinares.
Saiba mais sobre os webinares e o registo em: https://page.techsoup.it/pt-pt/formacao-emprivacidade-e-seguranca-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos/
Para jogar “Space Shelter”: https://spaceshelter.withgoogle.com/
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Recomendação sobre a Proposta de Lei dos Serviços Digitais
novembro de 2021
A APDSI emite uma recomendação acolhendo com satisfação, o facto de a Proposta de Lei
dos Serviços Digitais preservar os princípios fundamentais da Diretiva do Comércio
Eletrónico.
A conservação de princípios como a responsabilidade limitada, a obrigação de não
monitorização, e o país de origem são importantes para a inovação e crescimento dos serviços
digitais na Europa e pensa-se que contribuirá para uma mais rápida recuperação económica.
A APDSI pretende um quadro legal que permita enfrentar o problema de manter a segurança
da Internet e ajude a fomentar um ambiente online cada vez mais saudável.
Desse modo, é fundamental que a Lei de Serviços Digitais preste esclarecimentos sobre a
responsabilidade dos atores em linha de todas as dimensões e perfis de risco, para que dessa
forma defenda os fundamentos do regime do Comércio Eletrónico em que as plataformas não
são responsáveis quando desconhecem a existência de conteúdo ilegal.
Como tal, a APDSI concorda com o facto de a Lei de Serviços Digitais reconhecer que os
conteúdos ilegais requerem um conjunto de disposições diferentes das dos conteúdos
prejudiciais, mas legais.
Consulte a Recomendação da APDSI aqui: https://apdsi.pt/2021/apdsi-emite-recomendacao-

sobre-a-proposta-de-lei-dos-servicos-digitais/
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Considerações finais
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. Mantém, assim, relevante o seu 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 cooperar na formulação de políticas públicas, realizando projetos e
estudos e elaborando pareceres técnicos, ao mesmo tempo que cria espaços de debate e de
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.
Num momento de profunda transformação e transição digital da sociedade, nos seus três
setores (público, empresarial e social), os projetos transformadores pedem uma utilização de
dispositivos digitais cada vez mais profunda e abrangente. E é neste contexto de oportunidade
e de desafio que a Associação para a Promoção e o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (APDSI) dá continuidade à sua missão de contribuir construtiva e eficazmente para
esse desenvolvimento.

Aqui ficam as nossas realizações de 2021.
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Referências documentais
•

MeetOn “Maturidade no RGPD @ Administração Local”, 27 de janeiro de 2021.
Disponível

em:

https://apdsi.pt/produto/meeton-maturidade-no-rgpd-

administracao-local/
•

APDSI lança instrumento para ajudar contribuintes no momento de consignar o seu
IRS. 10 de fevereiro de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsi-lancainstrumento-para-ajudar-contribuintes-no-momento-de-consignar-o-seu-irs-2/

•

APDSI responde a consulta pública sobre Plano de Recuperação e Resiliência, 01 de
março de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsi-responde-a-consultapublica-sobre-o-plano-de-recuperacao-e-resiliencia/

•

APDSI organizou Apresentação Pública do Manifesto “Um Compromisso Nacional
para uma Transformação Digital centrada no ser humano”, 10 de março de 2021.
Disponível

em:

https://apdsi.pt/2021/apdsi-organizou-apresentacao-publica-do-

manifesto-um-compromisso-nacional-para-uma-transformacao-digital-centrada-noser-humano/
•

APDSI participou no Programa de workshops de cocriação de propostas coordenado
pela Rede Nacional de Administração Aberta, 22 de março de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/2021/apdsi-participou-no-programa-de-workshops-de-cocriacaode-propostas-coordenado-pela-rede-nacional-de-administracao-aberta/

•

APDSI assina e divulga Carta Aberta à Presidência da União Europeia em defesa da
Liberdade de Utilização de Criptografia Segura, abril de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/2021/apdsi-assina-e-divulga-carta-aberta-a-presidencia-da-uniaoeuropeia-em-defesa-da-liberdade-de-utilizacao-de-criptografia-segura/

•

APDSI emite Recomendação sobre a necessidade urgente de regular a transferência
de dados entre a Europa e os EUA, abril de 2021. Disponível em:
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https://apdsi.pt/2021/apdsi-emite-recomendacao-sobre-a-necessidade-urgente-deregular-a-transferencia-de-dados-entre-a-europa-e-os-eua/
•

MeetOn “Transição Digital @Economia Circular”, 09 de abril de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/produto/meeton-transicao-digital-economia-circular/

•

Olimpíadas de Informática 2021 | A APDSI volta a promover a realização das
Olimpíadas Nacionais de Informática, 20 de abril de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/2021/olimpiadas-de-informatica-2021-a-apdsi-volta-a-promover-arealizacao-das-olimpiadas-nacionais-de-informatica-inscricoes-abertas-ate-29-deabril-de-2021/

•

Workshop “Cadastro Predial – Que futuro?”, 20 de abril de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/produto/workshop-cadastro-predial-que-futuro/

•

Recomendação | É urgente regular a transferência de dados pessoais entre a Europa
e

os

EUA,

30

de

abril

de

2021.

Disponível

em:

https://apdsi.pt/produto/recomendacao-e-urgente-regular-a-transferencia-dedados-pessoais-entre-a-europa-e-os-eua/
•

PARTICIPE NO QUESTIONÁRIO DA APDSI | Voto Eletrónico, maio de 2021. Disponível
em: https://apdsi.pt/2021/participe-no-questionario-da-apdsi-voto-eletronico/

•

APDSI colabora na 8ªedição da iniciativa Call for Papers do GEE com o apoio da
Google, maio de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsi-colabora-na-8-aedicao-da-iniciativa-call-for-papers-do-gee-com-o-apoio-da-google/

•

Olimpíadas de Informática 2021 | APDSI acompanha a Final Nacional da 33ª Edição
das Olimpíadas da Informática em 2021, 14 de maio de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/2021/olimpiadas-de-informatica-2021-a-apdsi-acompanha-a-finalnacional-da-33-a-edicao-das-olimpiadas-da-informatica-em-2021/
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•

Olimpíadas de Informática 2021 | Já são conhecidos os oito melhores classificados na
Final Nacional da 33ª Edição das Olimpíadas da Informática, 17 de maio de 2021.
Disponível

em:

https://apdsi.pt/2021/olimpiadas-de-informatica-2021-ja-sao-

conhecidos-os-oito-melhores-classificados-na-final-nacional-da-33-a-edicao-dasolimpiadas-da-informatica/
•

Workshop “O Futuro da Europa na Era Digital”, 18 de maio de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/produto/workshop-o-futuro-da-europa-na-era-digital/

•

APDSI assina Carta conjunta de Representantes da Indústria Europeia sobre a Lei dos
Serviços Digitais, 27 de maio de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsiassina-carta-conjunta-de-representantes-da-industria-europeia-sobre-a-lei-deservicos-digitais/

•

MeetOn “O Voto Eletrónico: Desafios e oportunidades”, 27 de maio de 2021.
Disponível

em:

https://apdsi.pt/produto/meeton-o-voto-eletronico-desafios-e-

oportunidades/
•

APDSI divulga Carta aberta “Open letter on data transfers UE – USA”, 09 de junho de
2021. Disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsi-divulga-carta-aberta-open-letteron-data-transfers-ue-usa/

•

APDSI divulga “Declaração de Lisboa – Democracia Digital com Propósito”, 14 de
junho de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsi-divulga-declaracao-delisboa-democracia-digital-com-proposito/

•

Participação da APDSI na C-Days 2021 “Naturalizar competências”, junho de 2021.
Disponível em: https://apdsi.pt/2021/conclusoes-participacao-da-apdsi-na-c-days2021/

•

MeetOn “A Fiscalidade na Economia Digital”, 17 de junho de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/produto/meeton-a-fiscalidade-na-economia-digital/
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•

Olimpíadas Internacionais de Informática 2021 | Portugal marcou presença na
competição

internacional,

20-25

de

junho

de

2021.

Disponível

em:

https://apdsi.pt/2021/olimpiadas-internacionais-de-informatica-2021-portugalmarcou-presenca-na-competicao-internacional/
•

MeetOn “Economia Circular dos Dados”, 01 de julho de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/produto/meeton-economia-circular-dos-dados/

•

Prémio Transformação Digital 2021, 30 de julho de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/produto/premio-transformacao-digital-2021/

•

Ciclo #RegulacaoDigital – Webinar 1 “DMA e DSA – Como Regular o Digital”, 20 de
setembro

de

2021.

Disponível

em:

https://apdsi.pt/produto/webinar-

regulacaodigital-dma-e-dsa-como-regular-o-digital/
•

MeetOn “A Inteligência Artificial no suporte à gestão de infraestruturas críticas do
país,

o

caso

da

energia,

07

de

outubro

de

2021.

Disponível

em:

https://apdsi.pt/produto/meeton-a-inteligencia-artificial-no-suporte-a-gestao-deinfraestruturas-criticas-do-pais-o-caso-da-energia/
•

APDSI associa-se à Google, Ecoconsumers e ENTRAJUDA para promover o Ciclo de
Webinares dirigido ao terceiro setor sobre Privacidade e Segurança na Internet,
outubro de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/2021/apdsi-associa-se-a-googleecoconsumers-e-entrajuda-para-promover-o-ciclo-de-webinares-dirigido-aoterceiro-setor-sobre-privacidade-e-seguranca-na-internet/

•

O papel da Cibersegurança no contexto da Sociedade da Informação | APDSI divulga
Mês

Europeu

da

Cibersegurança,

outubro

de

2021.

Disponível

em:

https://apdsi.pt/2021/o-papel-da-ciberseguranca-no-contexto-da-sociedade-dainformacao-apdsi-divulga-mes-europeu-da-ciberseguranca/
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•

Ciclo #RegulacaoDigital – Webinar 2 “Serviços e Mercados Digitais – DSA e DMA II”,
25

de

outubro

de

2021.

Disponível

em:

https://apdsi.pt/produto/ciclo-

regulacaodigital-webinar-2servicos-e-mercados-digitais-dsa-e-dma-ii/

•

MeetUp “Automação de Processos na Administração Pública”, 03 de novembro de
2021. Disponível em: https://apdsi.pt/produto/meetup-automacao-de-processos-naadministracao-publica/

•

Recomendação sobre a Proposta de Lei dos Serviços Digitais, 11 de novembro de 2021.
Disponível em: https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-proposta-de-leidos-servicos-digitais/

•

MeetOn “O Futuro da Mobilidade”, 25 de novembro de 2021. Disponível em:
https://apdsi.pt/produto/meeton-o-futuro-da-mobilidade/

•

TrainOn “Ferramentas Facebook para Instituições do Setor Social”, 30 de novembro
de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-facebookpara-instituicoes-do-setor-social/

•

Ciclo #RegulacaoDigital – Webinar 3 “Ato dos Serviços Digitais – DSA (Parte III)”, 06
de dezembro de 2021 Disponível em: https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigitalwebinar-3ato-dos-servicos-digitais-dsa-parte-iii/

•

Conferência “Dados e Conhecimentos em Saúde: um sonho ou realidade?”, 14 de
dezembro de 2021. Disponível em: https://apdsi.pt/produto/conferencia-dados-econhecimentos-em-saude-um-sonho-ou-uma-realidade/
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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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