
 

Cerimónia de Entrega dos Prémios da 2.ª 
edição do Prémio Transformação Digital  

CONCLUSÕES 
 

25 de novembro de 2022 

 

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) em 

Portugal, com vista a uma sociedade mais digital sustentada por instituições públicas e 

privadas mais eficientes e mais próximas do cidadão. 

--- 

Em cerimónia ocorrida a 25 de novembro, a APDSI entregou os prémios aos projetos 

vencedores das três categorias do Prémio Transformação Digital 2022.  

João Mota Lopes, Public Sector da Oracle Portugal, felicitou a APDSI pela iniciativa e 

reforça que o objetivo da empresa é continuar a ajudar todos os seus clientes “a 

concretizarem a transformação digital que pretendam fazer”. 
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Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ofereceu à Oracle, patrocinador do 

evento, um exemplar do livro “Sociedade da Informação: 20 Anos de Promoção e 

Desenvolvimento”, que assinala o 20.º aniversário da APDSI. 

“Fico sempre muito encantada com os projetos, porque além de ficar a par da 

realidade, vejo soluções concretas que são úteis para a sociedade o que, a mim, me dá 

muito gosto”, refere a Presidente da Direção da APDSI sobre as candidaturas recebidas.  

 

 

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, e João Mota Lopes, Public Sector 

Lead da Oracle Portugal. 

 

Este ano a APDSI salienta a “quantidade e qualidade das candidaturas recebidas, o que 

nos gera muita alegria pela forma como as candidaturas estão feitas: para trazer mais 

inovação. Portugal tem capacidade de transformar; de pôr tecnologia com KPIS para 

serem medidos que retornam numa mais-valia para a sociedade”, descreve Filipa Fixe, 

Vogal da Direção da APDSI e coordenadora do Prémio Transformação Digital. 
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Filipa Fixe, Vogal da Direção da APDSI que coordenou esta iniciativa da Associação 

 

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, o vencedor foi a EPAL - Empresa 

Portuguesa das Águas Livres, com o projeto “WONEApp - Water Optimization for 

Network Eficiency”, uma aplicação para smartphones que visa ajudar a combater as 

perdas e permite que as equipas técnicas detetem anomalias no terreno e as possam 

reportar de forma célere, “permitindo uma reparação de cada avaria mais rápida e que 

menos água se perca”. Esta solução está disponível para outras entidades nacionais.  

As menções honrosas foram atribuídas ao projeto “Plataforma de Gestão e Controlo 

Industrial” da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e ao projeto “Multicare” 

desenvolvido pela Companhia de Seguros Fidelidade. 

O júri desta categoria foi composto por:  

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

• Eng. Luís Nunes (Vogal Direção da APDSI)  

• Eng. Miguel Brito Campos (Vogal Direção da APDSI) 

• Dr. João Mota Lopes (Public Sector Lead da Oracle). 
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João Mota Lopes e Joana Simões Ferreira (Diretora Jurídica da Oracle Portugal) entregaram o prémio ao 

projeto vencedor desta categoria à EPAL, representada por Sérgio Trindade (Diretor dos Sistemas de 

Informação e Transformação Digital) e Ricardo Guimarães (Responsável de Área da Direção de Gestão 

de Ativos). 

 

 

Na fotografia (da esquerda para a direita): Pedro Ribeiro e João Pires da Silva (Center for Artificial 

Intelligence and Analytics | Analytics Data Management) da Fidelidade, João Mota Lopes, e Domingos 

Henriques (Direção de Processos, Risco e Compliance) e Paulo Abreu (Direção Planeamento e Controlo 

Gestão) da INCM. 
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Na categoria Proximidade com o Cidadão e Sociedade Mais Inclusiva, venceu o projeto 

“Mais Transparência”, da Agência para a Modernização Administrativa (AMA). Este é 

um portal de acesso livre e com dados abertos da Administração Pública, que permite 

consultar informação num formato gráfico, “muito visual” e fácil de compreender, 

cumprindo com as regras da acessibilidade. O portal resulta da colaboração com 

cidadãos, equipas e parceiros. São agregadas para exploração, neste momento, mais de 

100 fontes de dados vindas de várias entidades públicas e com atualização diária no 

portal. Dados confiáveis, fáceis de consumir e atualizados são os três pilares essenciais 

em que assenta o Mais Transparência. 

As menções honrosas foram atribuídas ao projeto “App SNS 24” dos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde (SPMS) e ao projeto “Registo de Nascimento Online com Pedido 

de 1º Cartão de Cidadão e Atribuição de Nacionalidade” do Instituto dos Registos e do 

Notariado (IRN). 

O júri desta categoria foi composto por:  

• 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)  

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

Nacional de Segurança). 

 

 

 

 

 

 

 



Cerimónia de Entrega dos Prémios da 2.ª edição do Prémio Transformação Digital 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  6 

 

 

Nuno Guerra Santos (Vogal da Direção da APDSI) entregou o prémio ao projeto vencedor desta categoria 

à AMA, representada por Sofia Mota (Diretora do TicAPP). 

 

 

Na fotografia (da esquerda para a direita): Bruno Adrego Maia (Vogal do Conselho Diretivo do IRN), 

Nuno Guerra Santos e Cristiana Nunes (Coordenadora da Unidade de Serviços para o Cidadão no Centro 

Nacional de Telessaúde da SPMS). 
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Já na categoria de Promoção da Sociedade mais Inovadora e Digital, o prémio foi 

entregue aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde pelo projeto “Exames Sem 

Papel”, graças à sua característica de permitir desmaterializar a prescrição, realização, 

faturação e partilha de resultados de exames. A informação digital pode ser consultada 

em qualquer ponto do SNS e acompanha quer o médico, quer o doente. Já foram 

partilhados mais de 13 milhões de resultados que podem ser consultados na app e no 

portal do SNS 24. 

As menções honrosas foram atribuídas ao projeto “IVDP Data+” do Instituto dos Vinhos 

do Douro e do Porto e ao projeto do INEM “iTEAMS (INEM Tool for Emergency Alert 

Medical System)”. 

O júri desta categoria foi composto por:  

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

• Dr.ª Sofia Carvalho (Vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social) 

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

• Professor Doutor José Tribolet (Professor catedrático Distinto Jubilado do 

Instituto Superior Técnico e Fundador e Investigador Emérito do INESC). 

 

 

José Tribolet entregou o prémio ao projeto vencedor desta categoria à SPMS, representada por Cristiana 

Nunes (Coordenadora da Unidade de Serviços para o Cidadão no Centro Nacional de Telessaúde). 
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Na fotografia (da esquerda para a direita): Margarida Gil (Médica assistente de Saúde Pública do INEM), 

José Tribolet e Gilberto Igrejas (Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Vinhos do Douro e do 

Porto). 

 

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 em Portugal. 
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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 e 

Privacidade, a Ética no Digital, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o 

Território Inteligente, as Tecnologias de Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da 

Sociedade da Informação, as Competências digitais e o Ambiente e Energia.  

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

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  

 

ASSOCIE-SE 

URL | www.apdsi.pt  

email | secretariado@apdsi.pt

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


 

Associação de Utilidade Pública  

ONG – Organização Não Governamental 

 

 

Rua Alexandre Cabral, 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa – Portugal 

URL: www.apdsi.pt 

Tel.: (+351) 217 510 762 

Fax: (+351) 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt

 

Patrocinador da Iniciativa 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 
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