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No dia em que assinalou o seu 21.º aniversário, a 12 de dezembro de 2022, a APDSI fez 

a apresentação oficial do seu livro que retrata os primeiros 20 anos de missão da 

Associação. 

A sessão de lançamento decorreu na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa, coordenada 

por Nuno Guerra Santos, vogal da direção da APDSI. 

Além da presença dos fundadores da associação, entre muitos outros convidados, 

diversas figuras marcantes na história da APDSI deixaram o seu testemunho no vídeo de 

celebração de um passado marcado por momentos determinantes para o 

desenvolvimento no futuro da Sociedade da Informação. 

--- 

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, agradeceu as ideias que 

todos vão lançando à APDSI e espera que a associação possa “contribuir de forma 

inclusiva para os melhores resultados da sociedade portuguesa”. 
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Maria Manuel Leitão Marques, a Deputada no Parlamento Europeu que assina o 

prefácio da obra, recuou a 2001, “quando nada do que sabemos hoje parecia muito 

importante”. Desde então, os processadores não mais pararam de aumentar a sua 

velocidade, os servidores passaram para a cloud e a Inteligência Artificial “saiu do 

inverno onde estava congelada” para tomar conta dos nossos dias. A APDSI está hoje, 

segundo a deputada, no ponto certo para discutir, por exemplo, o valor inesperado que 

os dados passaram a ter, para além do seu interesse para a comunidade científica. “Tudo 

hoje está mais complexo, opaco e mais presente na nossa vida coletiva e nas 

democracias, o que torna cada vez mais importante o papel da APDSI”, resume Maria 

Manuel Leitão Marques, também ativa oradora de diversos eventos da Associação 

nestes 21 anos, sempre pronta a explicar como as tecnologias estavam a ser usadas para 

transformar processos produtivos, assinalando os seus riscos e vantagens. 

João António Tavares, o Sócio Fundador da APDSI que coordenou e compilou os mais 

de 50 contributos que deram corpo ao livro “Sociedade da Informação - 20 anos de 

promoção e desenvolvimento”, explicou que o livro está organizado em cinco grandes 

capítulos. São eles: “Uma Associação com ambição”; “Uma Associação com memória”; 

“Uma Associação de pessoas”; “Uma Associação de Ação” e “Uma Associação com 

estrutura”. O livro termina com alguns links para consulta de documentos ilustrativos 

da atividade da APDSI nos últimos anos. 

José Dias Coelho, sócio fundador n.º 1 da APDSI e 1.º Presidente da sua Direção, 

começou por abrir o painel dedicado a “Testemunhos dos Antigos Presidentes de 

Direção”. O professor recebeu uma placa comemorativa da data oferecida pela atual 

Direção da APDSI que, em bom rigor, nascera quatro anos antes da data oficial da sua 

fundação, em 1998, durante o Mandato para a Sociedade da Informação, graças à ideia 

do falecido Simões Monteiro que tinha a visão de criar uma Associação focada na 

Sociedade Civil para promover o desenvolvimento da Sociedade da Informação. Em 

2001 nasceu a APDSI que hoje tem, ao contrário do que inicialmente se temeu, um 

grupo considerável de patrocinadores e sócios. Ao longo destes anos, milhares de 

entusiastas têm-se juntado, para colaborar ou assistir, aos múltiplos eventos 

relacionados com educação, justiça, saúde, administração pública, compras públicas, 
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administração local, digital devices, software livre, comércio eletrónico, faturação 

eletrónica, sistemas de informação geográfica e gestão documental. 

O professor teve particular envolvimento nos extintos Grupos de Alto Nível (que 

elaboravam tomadas de decisão sobre temas relevantes de interesse nacional relativos 

à Sociedade da Informação), Prémios Personalidade do Ano, Editorial e Homenagem a 

Uma Vida e na mudança para a atual sede da APDSI, em Telheiras. 

Raul Mascarenhas, também sócio fundador e antigo Presidente da Direção da APDSI 

(em 2014), lembrou que um ano depois da sua chegada a Associação foi fundamental 

para a constituição da PASC - Plataforma de Associações da Sociedade Civil - Casa da 

Cidadania. 

Finalmente, Luís Vidigal, igualmente sócio fundador e antigo Presidente da Direção da 

APDSI, esteve ligado à Direção durante 17 anos e recorda que tudo começou com o 

fim da Associação Portuguesa de Informática (que organizava as Olimpíadas da 

Informática), mas a atual APDSI optou por seguir o caminho da sociedade reconhecendo 

o vazio que havia nesta área. 

A APDSI sempre se manteve independente relativamente aos diferentes Governos, sem 

nunca esquecer que “serve a sociedade, mantendo portas abertas a membros do 

Governo, oposição e a todos os grupos parlamentares. Esta independência e 

interdisciplinaridade é difícil de assegurar”. A Associação manteve também a sua 

singularidade, uma vez que “é uma associação de causas e não de interesses”. Os seus 

Grupos de Trabalho foram “altamente pioneiros” na cocriação de políticas públicas 

juntando profissionais, empresas, académicos e funcionários de organismos públicos. 

“Mudar a Máquina”, em 2003, foi um trabalho que, ainda hoje, serve de referência para 

muitos estudos académicos, por refletir na introdução de tecnologias nos processos 

básicos com uma amplitude mundial. Luís Vidigal destacou, ainda, as oportunidades de 

open source para a Administração Pública a que a APDSI deu eco, o Grupo 

Geocompetitivo, que tem uma comunidade importante na informação geográfica, e 

recordou, também, o processo “Casa na Hora” e “Casa Pronta” que, de 16 passos, 
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passou para três cliques, simplificando muitíssimo a interação do cidadão com o Estado, 

neste âmbito. 

O Fórum Não Governamental para a Inclusão Social, de que a APDSI foi fundadora, 

juntando várias associações da esfera da inclusão social, resultou noutro trabalho 

importante. O Grupo dos Futuros fechou a lista de destaques de Luís Vidigal. 

 

No capítulo “Um Olhar Sobre Os Desafios Para o Futuro”, André de Aragão Azevedo, 

Ex Secretário de Estado para a Transição Digital (XXII Governo), felicitou a APDSI pelo 

“enorme trabalho e esforço que tem desenvolvido ao longo destes 21 anos no sentido 

de trazer para a agenda política, mediática e de todas as organizações, o tema da 

digitalização e da importância do digital”. O Ex Secretário de Estado salientou que o 

sucesso da Associação é o reflexo de dedicação de tempo e conhecimento para acelerar 

a agenda da transformação digital: “a tecnologia é hoje o menor dos nossos problemas; 

temos é de estar preparados para um mundo mais global e de intensa concorrência”. 

A escola, em particular, e a população, em geral, têm de mudar a sua forma de estar no 

mundo e também a APDSI faz o possível para combater a exclusão social e económica: 

“temos de escalar para todo o ecossistema e não deixar quaisquer territórios nem a 

Administração Pública para trás”.  

Estando a Associação alinhada com a agenda estratégica para um Portugal mais 

competitivo, assente num modelo social e económico diferente, André de Aragão 

Azevedo acrescentou que estes temas “devem ter prioridade máxima na agenda política 

do Governo e das várias organizações para garantirmos que somos bem-sucedidos nesta 

matéria”. 

Arlindo Oliveira, Professor catedrático do IST e Presidente do INESC, perspetivou um 

pouco do que poderá acontecer nos próximos anos “de forma revolucionária”. No 

horizonte do professor vamos assistir a uma revolução tão profunda nos próximos 20 

anos como a que ocorreu nos últimos 40 anos, com alterações ao nível de várias 

tecnologias (nanotecnologias), à escala atómica, com máquinas a interagir ao nível dos 

nanómetros, também enormes mudanças no campo da biotecnologia e genética e na 
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área da inteligência artificial. Telecomunicações e computadores não vão desaparecer, 

mas “estas três áreas vão ter um impacto cada vez maior na nossa vida nas próximas 

décadas. Veja-se a velocidade e facilidade com que sequenciamos genomas e criamos 

vacinas”. 

A IA, com 70 anos, vai explodir agora, tal como estamos a comprovar com o nascimento 

do ChatGPT “que tem uma tecnologia profunda por detrás”. Neste momento as 

questões de segurança, privacidade, fiabilidade, justiça e equidade prometem dar muito 

trabalho à APDSI, mas as tecnologias (não há como escapar a isso!) vão ser usadas em 

áreas como sistemas integrados das nações, nas cidades inteligentes, na inteligência 

artificial e biotecnologia.  

O chatbot (robô de conversas) é o modelo mais recente do GPT (Generative Pre-Trained 

Transformer). A interface do utilizador parece uma simples aplicação de chat que 

responde a perguntas ou comandos na caixa de texto, mas o ChatGPT, através da 

inteligência artificial, responde a tudo em formato de texto. As respostas oferecidas são 

formadas com base no que a inteligência “aprendeu” anteriormente e no 

reconhecimento de padrões. Assim, à medida que mais utilizadores vão utilizando o 

ChatGPT, mais ele vai aprendendo, melhores vão ficando as respostas e a interação com 

humanos. Em breve, até mesmo uma dissertação de mestrado pode ser feita com 

recurso a este mecanismo sem que ninguém o perceba, lamenta Arlindo Oliveira. 

A atividade da APDSI tem muito a ver com a terceira revolução industrial, na medida em 

que os computadores deram lugar aos sistemas de informação e estes permitiram uma 

mudança profunda da sociedade onde a APDSI desempenha o seu papel. 

Já Gonçalo Caseiro, ex Presidente do Conselho de Administração da INCM, recordou a 

APDSI como um organismo de “raízes sólidas, fiel aos seus valores de plataforma da 

sociedade civil; uma Associação de pessoas sem deixar de se mover e de mostrar 

dinâmica ao longo do tempo para alcançar esse seu espaço, construindo o que hoje 

podemos chamar de novo ecossistema”. 

Apesar de tudo o que foi construído nestes 21 anos de vida da APDSI, Gonçalo Caseiro 

acredita que o futuro continuará a trazer grandes desafios, embora não se saibam 
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exatamente quais. Certamente, alguns dos que vão motivar discussões mais acesas 

prendem-se com a defesa da democracia, transparência nos algoritmos, mais políticas 

para que o uso de big data e algoritmos não distorça a realidade, diminuição das 

desigualdades digitais e formação de mais mulheres em engenharias, o direito ao 

esquecimento, as tecnologias de informação como garantia de uma maior qualidade de 

vida, a transparência de governos e organizações, subtrair intermediários nas 

tecnologias, o metaverso e a regulação de questões como engenharia genética, 

antecipou: “devemos apertar os cintos para a próxima viagem da Associação!”. 

A fechar este painel, Henrique Martins, Professor Universitário e Consultor especialista 

em eHealth, está ligado há APDSI há cerca de uma década, principalmente nos eventos 

relacionados com saúde, e também tem um contributo no livro sobre “a ambição para 

a saúde digital que necessita de um ativismo forte e participado onde a APDSI pode 

ser uma base agregadora de outras associações do setor”. 

Henrique Martins identificou sete áreas que, no seu entender, vão marcar a atualidade 

da saúde digital nos próximos anos: redes digitais, profissionais biónicos, organizações 

de saúde inteligentes e interoperáveis, sistemas de saúde digital first (telemedicina by 

default), ética na saúde digital, questões de inclusão e participação dos cidadãos, a 

garantia da infoinclusão dos que estão menos preparados, e, finalmente, segurança dos 

dados de saúde e das pessoas e o papel das associações da sociedade civil no movimento 

de health data activism. A possibilidade de ser o utente a transportar os seus dados e 

vê-los a serem utilizados de forma correta tem de ser uma prioridade para gerar bom 

valor para a economia e sociedade. 

 

João Dias, Presidente do Conselho Diretivo da AMA - Agência para a Modernização 

Administrativa, criada em 2007, olha para a instituição como a que tem “um papel 

mobilizador para ajudar a modernizar todo o Estado”. O objetivo da AMA, nesta fase 

renovada, passa por procurar que toda a AP, de forma coerente, se vá modernizando e 

consiga efetivar uma transformação digital de todo o Estado. Este trabalho visa prestar 

um melhor serviço ao cidadão, mas também às diversas entidades que com ele 

interagem. 
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“Está no nosso ADN trabalhar mais em cocriação e de forma mais próxima às entidades 

da Administração Pública. O futuro é ditado pela nossa capacidade de cooperar e 

trabalhar em conjunto. Há aqui muito pensamento em que é necessário refletir”, 

afirmou João Dias. 

A breve trecho a AMA pretende criar um grupo de intelligence que venha a estudar o 

benchmarketing do que os países mais avançados estão a fazer na área do digital e 

perceber como Portugal está nos rankings europeus e mundiais. 

A Agência para a Modernização Administrativa está a trabalhar numa ferramenta para 

ajudar as diversas entidades do Estado que querem prestar serviços digitais para “não 

estarmos todos a inventar a roda. Queremos que quando o cidadão se dirige a uma 

entidade pública, tenha uma forma coerente de se certificar com a chave móvel digital”. 

No final, pretende-se que o procedimento seja sempre semelhante, 

independentemente da instituição a que se dirija. A AMA tem vários módulos em open 

source, com um desenho unificado (e uma boa user experience), disponíveis para que 

todas as entidades os usem, resultando numa desejável melhor experiência ao cidadão. 

A AMA segue diretivas europeias para ter um portal integrador onde o cidadão possa ir 

e ter uma app “que lhe facilite a vida”. Nesta reta final do ano foi já assinado um 

protocolo com os SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde para poderem ser 

prestados serviços de telemedicina e teleconsulta nos espaços do cidadão “onde temos 

feito uma grande aposta no digital para que o Estado se possa, cada vez mais, antecipar 

às necessidades do cidadão”. 

Em 2023 vamos começar a ver carrinhas móveis (elétricas, naturalmente) que vão às 

zonas mais remotas do país prestar apoio no âmbito do digital. “Só podemos ser mais 

fortes se trabalharmos em colaboração com os cidadãos, entidades da AP, parceiros 

associativos, empresas e universidades. Em conjunto construímos”, finalizou João Dias. 

Continuar a contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade da informação 

inclusiva, participativa e segura, potenciando um desenvolvimento económico e social 

com impacto na globalidade dos cidadãos, continua a ser o objetivo, agora renovado, da 

Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. 
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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
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