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Prefácio 
 

No Prefácio ao Livro das Realizações da APDSI/2021, o Professor Dias Coelho, sócio fundador 

nº 1 da APDSI e seu carismático Presidente desde a fundação até março de 2014, listou de 

forma exaustiva a forma como a instituição de adaptou às circunstâncias resultantes do 

confinamento COVID, tirando partido das múltiplas formas de comunicação e de trabalho 

cooperativo disponível no espaço virtual e conseguindo não apenas dar continuidade às 

dinâmicas de atuação nativamente pensadas para interações no espaço físico existentes até 

esse momento, mas também alargar significativamente as formas de interação, as tipologias 

de colaboração e os focos e os domínios da ação da nossa associação. 

Conforme relatado neste Livro de Realizações de 2022, podemos constatar que com o fim dos 

confinamentos COVID e o regresso à convivência social normal no espaço físico, a APDSI soube 

capitalizar nas aprendizagens e experiências positivas das atividades realizadas em 2021, 

mantendo as tipologias de atuações e até aumentado a intensidade das atividades realizadas 

no espaço virtual, bem como potenciando com elas as realizadas no espaço físico. 

É para mim muito gratificante podes testemunhar que a nossa Associação se constituiu assim 

um excelente exemplo da utilização inteligente, eficiente e eficaz das potencialidades e das 

ferramentas disponibilizadas pelo DIGITAL, dinamizando o impacto qualitativo e qualitativo 

da sua atuação junto de camadas cada vez mais alargadas da nossa Sociedade.  

E estes resultados excelentes foram conseguidos por uma equipa de dirigentes e 

colaboradores muito contida, numa ótica de compromisso com os seus associados e com a 

sociedade portuguesa, apostando na concretização das ações, na avaliação dos resultados e 

na persistência em manter o ímpeto na concretização da missão da APDSI. 

Como sócio fundador declaro-me não apenas orgulhoso das realizações alcançadas pela APDSI 

em 2022, mas também convencido da relevância dos temas que tem abordado, dos 

contributos que têm sido dados e pelas formas inovadoras de ação, comunicação e 

colaboração que tem vindo a concretizar de forma pioneira. 
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O mérito destes resultados cabe inteiramente à fabulosa equipa de Direção e aos 

colaboradores da APDSI. Não é apenas justo fazer este destaque, é de facto essencial 

reconhecermos que o verdadeiro valor das atividades humanas resulta das pessoas que as 

desenvolvem, agora exponencialmente potenciadas pelas tremendas potencialidades do 

espaço virtual. 

É igualmente importante reconhecer o leque alargado de instituições, nomeadamente 

empresas, que têm vindo a colaborar de forma ativa e empenhada, nas nossas atividades, e 

sem as quais o seu impacto e dinâmica gerada seriam certamente muito inferiores. Esta forma 

de participação cidadã destas empresas na APDSI deve ser relevada com toda a Justiça. 

Para terminar deixo aqui o meu desejo de ver emergir na APDSI ações especialmente dirigidas 

à mobilização, envolvimento e recrutamento dos mais jovens, de uma nova geração de 

profissionais empenhados em prosseguir os fins estratégicos da nossa Associação ao serviço 

da nossa Sociedade e do nosso Povo.  

Lutar por assegurar que as vivências do Mundo Digital se exercem no quadro dos valores 

humanitários da Sociedade Democrática, Justa e Solidária, e procurar capacitar melhores 

mecanismos de governação ética e responsável neste novo mundo biónico em que já vivemos, 

continua a constituir na minha opinião a verdadeira razão de ser da APDSI. 

 

José Manuel Tribolet 

 Sócio Número 33 da APDSI 
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Introdução 
 
A APDSI iniciou o ano de 2022 com o mesmo sentido de dedicação e rigor às causas da 

transformação e transição digitais 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, e da continuação desta mudança em 

2021, a APDSI reconheceu, em 2022, um ano de novos desafios e oportunidades, pelos 

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 de 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 27 de janeiro de 2022, 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 e-

Privacy” e “RGPD – Implementação”, “Desenvolvimento Sustentável”, entre outros.  

Relativamente à sua atividade, a APDSI revelou-se bastante dinâmica e proativa, tendo 

realizado diversas iniciativas, pareceres, recomendações e contributos, sendo de referir que a 

grande maioria dos eventos organizados e realizados pela APDSI tiveram lugar em formato 

online, mas apostando já nos formatos presenciais e híbridos. São exemplos: 

• 17.ª Edição do Fórum da Arrábida; 

• Jantar-Debate “RGPD: Cidades Inteligentes e o Desafio da Privacidade” 

• Conferência de Cibersegurança; 

• Conferência sobre Regulação Digital; 

• Conferência anual de Saúde sob o mote “Inovação, Dados e Digital: Como definem o 

Futuro da Saúde?”. 
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No dia 31 de março, decorreu na sede da APDSI a Assembleia Geral Ordinária, na qual foram 

apresentados e aprovados o Relatório e Contas do ano de 2021 e o Plano de Atividades e 

Orçamento para o exercício do ano de 2022. 

A APDSI deu continuidade ao Ciclo #Regulação Digital, com a organização do quarto e quinto 

webinares com os temas “DMA e DSA – Reta Final” e “Transatlantic Data Privacy Framework”, 

respetivamente, sob a coordenação do Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”. 

Foram ainda levados a cabo eventos exclusivamente online, como o MeetOn 

“Cibersegurança”, o Webinar “Internet e Geopolítica”, ACT!ON “Emergência Social” e a série 

de TrainOn’s sobre “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do Setor 

Social” com três níveis formativos: básico, intermédio e avançado. 

Em novembro, deu-se início ao Ciclo #Gestão do Território Florestal, com a organização do 

seu primeiro Webinar sobre a “Identificação do Território”, inserido na atividade do Grupo 

de Missão “Território Inteligente”.  

A APDSI organizou a 2.ª edição do Prémio Transformação Digital 2022, 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 eficientes e mais 

próximas do cidadão. 

Ao longo do ano, a APDSI manteve-se ativa no seio da Sociedade Civil e junto dos seus 

parceiros, através da participação em diversas iniciativas referidas adiante neste documento, 

nas áreas da Educação, Administração Aberta, Ambiente e Energia, Cidadania e Inovação 

social, entre outras. Emitiu ainda recomendações no âmbito da regulação digital e colaborou 

na Conferência “O Impacto Económico da Digitalização em Portugal”, organizada pelo GEE – 

Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Mar, com o apoio da Google. 

O ano de 2022 foi encerrado da melhor forma, com a apresentação da Edição Comemorativa 

alusiva aos 20 anos de atividade da APDSI, em Cerimónia reservada aos seus associados, no 

dia do seu 21.º Aniversário, em 12 de dezembro, na Biblioteca Palácio Galveias. Por esta 
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ocasião, a APDSI foi convidada pelo Diário de Notícias a redigir um artigo de opinião sobre o 

trabalho e papel da APDSI, bem como os futuros desafios do mundo digital e tecnológico. 

 

DETALHE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA APDSI EM 2022 

N.º Evento Data Local 

1 Campanha de Consignação do IRS 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Cidadania e Inovação Social 

organizada pelo Grupo de Missão “CivicTech”. 

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. 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. 

21/03 Online 

2 Lançamento - Edição “Realizações APDSI 2021” 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Política Digital e Governança 
organizada pela Direção da APDSI. 

Com prefácio de José Dias Coelho, a APDSI compilou os resultados de 
todas as iniciativas realizadas ao longo do ano de 2021. 

Disponível em: https://apdsi.pt/produto/livro-de-realizacoes-da-apdsi-
em-2021/  

06/04 Online 

3 Webinar 4 do Ciclo #Regulação Digital “DSA e DMA – Reta Final” 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Segurança organizada pelo 
Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”. 

Painel de oradores: 

• Ricardo Castanheira, Representação Permanente de Portugal 

junto da União Europeia (REPER); 

• Pedro Rodrigues Duarte, REPER; 

• Luís Neto Galvão, Coordenador do Grupo “DSA, DMA, e-Privacy” 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-
webinar-4-dsa-e-dma-reta-final/  

05/04 Online 

https://apdsi.pt/produto/livro-de-realizacoes-da-apdsi-em-2021/
https://apdsi.pt/produto/livro-de-realizacoes-da-apdsi-em-2021/
https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-webinar-4-dsa-e-dma-reta-final/
https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-webinar-4-dsa-e-dma-reta-final/
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4 Final Nacional – 34.ª Olimpíadas Nacionais de Informática 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção das Competências Digitais 
organizada pela Direção da APDSI. 

Concurso de programação, realizado anualmente, dirigido aos alunos das 
escolas secundárias, em que a equipa vencedora de cada edição nacional 
participa nas Olimpíadas Internacionais de Informática, a realizar num 
país anfitrião. 

Organização da APDSI em parceria com a Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (Professor Pedro Ribeiro) e com a Universidade do 
Algarve (Professor Pedro Guerreiro). 

Patrocínios: Presidência da República, Ministério da Educação, Ciência 
Viva, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e 
Tecnologia e NTT Data Portugal. 

Apoios: FCA – Editora de Informática e Porto Editora. 

15/04 Presencial 

5 17.º Fórum da Arrábida “O Futuro da Democracia na Era Digital” 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção dos Futuros organizada pelo 
Grupo de Missão Futuros da Sociedade da Informação. 

Painel de oradores: 

• Raquel Vaz Pinto, Investigadora do Instituto Português de 

Relações Internacionais da UNL; 

• Victor Ângelo, Antigo Representante Especial da ONU / 

Secretário-geral-adjunto; 

• Mendo Castro Henriques, Prof. da Faculdade de Ciências 

Humanas da UCP. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/17-o-forum-da-
arrabida-da-apdsi-2022-repensar-o-futuro-da-sociedade-da-
informacao-o-futuro-das-democracias-na-era-digital/  

06/05 
Convento da 

Arrábida 

6  ACT! ON Emergência Social 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Cidadania e Inovação Digital 
organizada pelo Grupo de Missão CivicTech. 

Painel de oradores: 

• Patrícia Faro Antunes, Diretora de Sustentabilidade da 

Accenture; 

• Hugo de Sousa, Sparked wehelpukraine.org;  

• Mário Ribeiro, Diretor de departamento do Alto Comissariado 

para as Migrações; 

• Inês Alexandre, Head of Digital Ecossystem da Girl Move 

Academy. 

12/05 Online 

https://apdsi.pt/produto/17-o-forum-da-arrabida-da-apdsi-2022-repensar-o-futuro-da-sociedade-da-informacao-o-futuro-das-democracias-na-era-digital/
https://apdsi.pt/produto/17-o-forum-da-arrabida-da-apdsi-2022-repensar-o-futuro-da-sociedade-da-informacao-o-futuro-das-democracias-na-era-digital/
https://apdsi.pt/produto/17-o-forum-da-arrabida-da-apdsi-2022-repensar-o-futuro-da-sociedade-da-informacao-o-futuro-das-democracias-na-era-digital/
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Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/act-on-sobre-
emergencia-social/ 

7 OPEN GOV WEEK 2022 – 2.º Workshop sobre Administração Aberta: Um 
Desafio para o Estado e para a Sociedade (coordenado pela Rede 
Nacional de Administração Aberta) 

Iniciativa coorganizada com a AMA e a PASC – Casa da Cidadania, 
coordenada pela Rede Nacional de Administração Aberta. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/open-gov-week-2022-
2-o-workshop-sobre-administracao-aberta/  

18/05 Online 

8 TrainOn “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do 
Setor Social – Nível Básico” 

A APDSI realiza uma série de TrainOn’s com 3 níveis formativos (básico, 
intermédio e avançado) sobre “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) 
para Instituições do Setor Social”, em colaboração com a Facebook, a 
ENTRAJUDA e a TechSoup Portugal. 

Painel de oradores: 

• Isabel Jonet, presidente da ENTRAJUDA; 

• Hélène Verbrugghe e Javier de Santiago, responsáveis de 

políticas públicas e setor social na Meta; 

• Nuno Guerra Santos, vogal da direção da APDSI; 

• Eloísa Silva, Coordenadora Gabinete de Comunicação, 

Marketing e Fundraising da CAIS. 

A formação foi conduzida em língua portuguesa (BR) por Murilo Cagliari, 
formador da Meta. 

Síntese do evento: https://apdsi.pt/2022/sintese-trainon-ferramentas-
meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-
basico/  

19/05 Online 

9 Webinar “Internet e Geopolítica: Uma internet global, universal e aberta 
é possível?” 

Iniciativa no âmbito do Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da 
Informação” em parceria com a ISOC-PT. 

Painel de oradores: 

• Andrea Becalli, Senior Director for Stakeholder Engagement at 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN); 

• David Frautschy Heredia, Senior Director for European 

Government and Regulatory Affairs at Internet Society (ISOC); 

• José Legatheaux Martins, Professor jubilado da FCT/UNL e ex-

presidente do ISOC Portugal; 

• Victor Ângelo, Ex Secretário-geral Adjunto das Nações Unidas. 

25/05 
Universidade 

Aberta 

https://apdsi.pt/produto/act-on-sobre-emergencia-social/
https://apdsi.pt/produto/act-on-sobre-emergencia-social/
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https://apdsi.pt/produto/open-gov-week-2022-2-o-workshop-sobre-administracao-aberta/
https://apdsi.pt/2022/sintese-trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-basico/
https://apdsi.pt/2022/sintese-trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-basico/
https://apdsi.pt/2022/sintese-trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-basico/
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Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/webinar-internet-e-
geopolitica-uma-internet-global-universal-e-aberta-e-possivel/  

10 Concurso Ibero-Americano de Informática por Correspondência (CIIC) - 
34.ª Olimpíadas Nacionais de Informática 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção das Competências Digitais 
organizada pela Direção da APDSI.  

Patrocínios: Presidência da República, Ministério da Educação, Ciência 
Viva, Fundação Calouste Gulbenkian, FCT e NTT Data Portugal. 

Apoios: FCA – Editora de Informática e Porto Editora. 

25/06 Online 

11 Prova de Seleção - 34.ª Olimpíadas Nacionais de Informática 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção das Competências Digitais 
organizada pela Direção da APDSI. 

Patrocínios: Presidência da República, Ministério da Educação, Ciência 
Viva, Fundação Calouste Gulbenkian, FCT e NTT Data Portugal. 

Apoios: FCA – Editora de Informática e Porto Editora. 

29/06 Presencial 

12 Webinar 5 do Ciclo #Regulação Digital “Transatlantic Data Privacy 
Framework (TADPF) – Solução ou Problema adiado?” 
 
Iniciativa inserida na Área de Intervenção de Segurança organizada pelo 
Grupo de Missão “DSA, DMA e e-Privacy”. 
 
Painel de oradores: 

• Graça Canto Moniz, Professora de Direito, Universidade 

Lusófona, Nova School of Law; 

• Sebastião Barros Vale, EU Policy Counsel no Future of Privacy 

Forum (FPF); 

• Shane Murphy, Privacy Policy Manager EMEA da Meta; 

• Sofia Riço Calado, Senior Privacy Counsel da Cloudflare. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-
webinar-5-transatlantic-data-privacy-framework/  

30/06 Online 

13 Conferência de Apresentação dos Artigos Premiados da 8.ª Call for 
Papers sobre o “Impacto Económico da Digitalização em Portugal” 

O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia e do 
Mar, em colaboração com a Google e a Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI), convidam a 
assistir online à conferência da Call for papers sobre o impacto económico 
da digitalização em Portugal. Neste evento, foram apresentados os cinco 
artigos científicos premiados num total de 15.000€. 

04/07 

Sede da 
Google 

Portugal 
(formato 
híbrido) 

https://apdsi.pt/produto/webinar-internet-e-geopolitica-uma-internet-global-universal-e-aberta-e-possivel/
https://apdsi.pt/produto/webinar-internet-e-geopolitica-uma-internet-global-universal-e-aberta-e-possivel/
https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-webinar-5-transatlantic-data-privacy-framework/
https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-webinar-5-transatlantic-data-privacy-framework/
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Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-
apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-
impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/  

14 Jantar-Debate “RGPD: Cidades Inteligentes e o Desafio da Privacidade” 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Segurança organizada pelo 
Grupo de Missão “RGPD – Implementação”. 

Painel de oradores: 

• Cristina Máximo dos Santos, EPD da Caixa Geral de Depósitos; 

• Orlando Colaço, Coordenador do Grupo de Missão “RGPD - 

Implementação” da APDSI; 

• João Mota Lopes/Luís Borges, Oracle; 

• Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Cascais; 

• João Tremoceiro, Diretor do Centro de Gestão e Inteligência 

Urbana de Lisboa; 

• Luís Neto Galvão, Sócio da SRS Advogados. 

Patrocínio: Oracle. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/jantar-debate-sobre-
rgpd-cidades-inteligentes-e-o-desafio-da-privacidade/  

07/07 
Ordem dos 

Engenheiros 

15 Conferência “Cibersegurança” 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Segurança organizada pela 
Direção da APDSI. 

Painel de oradores: 

• Daniel Traça, Dean da NOVA SBE – School of Business and 

Economics; 

• Yigal Unna, Israel National Cyber Directorate Former Chief; 

Mesa-redonda: 

• José Galvão, Diretor de Sistemas de Informação do grupo 

IMPRESA; 

• Maria João Campos, Diretora do Centro de Gestão da 

Informação e Diretora do Serviço de Sistemas e Tecnologias da 

Informação e Comunicação do Centro Hospitalar Universitário 

de São João; 

• Frederico Macias, Global Risk Advisory Technology, Media and 

Telecommunications Leader da Deloitte; 

• José Galamba de Oliveira, Presidente do Conselho da direção da 

Associação Portuguesa de Seguradores. 

 

12/07 
NOVA-SBE 
(formato 
híbrido) 

https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
https://apdsi.pt/produto/jantar-debate-sobre-rgpd-cidades-inteligentes-e-o-desafio-da-privacidade/
https://apdsi.pt/produto/jantar-debate-sobre-rgpd-cidades-inteligentes-e-o-desafio-da-privacidade/
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• António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional 

de Segurança. 

Apoio Institucional: NOVA-SBE. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-
ciberseguranca/  

16 34.ª Olimpíadas Internacionais de Informática 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção das Competências Digitais 
organizada pela Direção da APDSI. 

A seleção destes alunos fez-se através da participação na 34ª edição nas 
Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI), 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, destinado aos jovens que 
frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em todo o território 
nacional.  

Em 2022, as Olimpíadas Internacionais de Informática retomaram o 
formato presencial, na Indonésia. 

Patrocínios: Presidência da República, Ministério da Educação, Ciência 
Viva, Fundação Calouste Gulbenkian, FCT e NTT Data Portugal. 

Apoios: FCA – Editora de Informática e Porto Editora. 

07/08 Presencial 

17 TrainOn “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do 
Setor Social – Nível Intermédio” 

A APDSI realiza o TrainOn referente ao 2.º nível formativo (intermédio) 
sobre “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do 
Setor Social”, em colaboração com a Facebook, a ENTRAJUDA e a 
TechSoup Portugal. 

Painel de oradores: 

• Isabel Jonet, presidente da ENTRAJUDA; 

• Hélène Verbrugghe e Javier de Santiago, responsáveis de 

políticas públicas e setor social na Meta; 

• Nuno Guerra Santos, vogal da direção da APDSI; 

• Sandra Duarte Cardoso, da SOS Animal. 

A formação foi conduzida em língua portuguesa (BR) por Murilo Cagliari, 
formador da Meta. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-
meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-
intermedio/  

15/09 Online 

https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-ciberseguranca/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-ciberseguranca/
https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-intermedio/
https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-intermedio/
https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-intermedio/
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18 MeetOn “Cibersegurança” 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Segurança organizada pela 
Direção da APDSI. 

Painel de oradores: 

• António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional 

de Segurança; 

• Nuno Teodoro, Cyber Security and Privacy Officer da Huawei; 

• Pedro Machado, Data Protection Officer (DPO) da AGEAS; 

• Augusto Fragoso, Diretor-Geral de Informação e Inovação da 

ANACOM; 

• António Bacalhau, Head of Cybersecurity | Portugal Security 

Lead na Accenture. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/meeton-
ciberseguranca/  

27/10 Online 

19 TrainOn “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do 
Setor Social – Nível Avançado” 

A APDSI realiza o TrainOn referente ao 3.º nível formativo (avançado) 
sobre “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do 
Setor Social”, em colaboração com a Facebook, a ENTRAJUDA e a 
TechSoup Portugal. 

Painel de oradores: 

• Isabel Jonet, presidente da ENTRAJUDA; 

• Hélène Verbrugghe e Javier de Santiago, responsáveis de 

políticas públicas e setor social na Meta; 

• Nuno Guerra Santos, vogal da direção da APDSI; 

• Sara Antunes, da Vencer Autismo. 

A formação foi conduzida em língua portuguesa (BR) por Murilo Cagliari, 
formador da Meta. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-
meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-
avancado/  

10/11 Online 

20 Conferência “Regulação Digital” 
Iniciativa inserida na Área de Intervenção de Segurança organizada pelo 
Grupo de Missão “DSA, DMA e e-Privacy”. 

Painel de oradores: 
PAINEL 1  

• João Confraria | Professor da Universidade Católica (Regulação 
e Concorrência e Políticas Públicas), Membro do Grupo de 
Missão “DSA, DMA, ePrivacy”  

• José Amado da Silva | Reitor da Universidade Autónoma 

16/11 
ISCSP 

(formato 
híbrido) 

https://apdsi.pt/produto/meeton-ciberseguranca/
https://apdsi.pt/produto/meeton-ciberseguranca/
https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-avancado/
https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-avancado/
https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-avancado/
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• Miguel Moura e Silva | Autoridade da Concorrência 

PAINEL 2 

• Magda Cocco | Sócia Responsável pelas áreas de Comunicações, 
Proteção de Dados & Tecnologia, e sector Aeroespacial da Vieira 
de Almeida e Associados, Membro do Grupo de Missão “DSA, 
DMA, ePrivacy” 

• Marco Painho | Professor Nova IMS 

• Filipe Batista | Representação Permanente de Portugal Junto da 
União Europeia 

• Graça Canto Moniz | Universidade Lusófona e FUTURA  

• João Curado da Silva | Diretor de Estratégias e Governo Digital 
da Agência para a Modernização Administrativa~ 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/conferencia-
regulacao-digital/  

21 Ciclo #Gestão do Território Florestal – Webinar 1: “Identificação do 
território” 
Iniciativa inserida na Área de Intervenção do Território Inteligente e 
organizada pelo Grupo de Missão “Território Inteligente”. 

Painel de oradores: 

• Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares; 

• Filomena Rosa, Presidente do Conselho de Administração do 

Instituto dos Registos e do Notariado; 

• Carla Mendonça, Coordenadora da Estrutura de Missão para a 

Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado 

(eBuPi); 

• Lurdes Ferreira, Subdiretora-Geral da Área do Património da 

Autoridade Tributária e Aduaneira; 

• Sónia Santos, Associate Director da Accenture. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/ciclo-
gestaoterritorioflorestal-webinar-1-identificacao-do-territorio/  

22/11 Online 

22 Prémio de Transformação Digital 2022 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Política Digital e Governança 
organizada pela Direção da APDSI. 
A APDSI divulga lista dos projetos finalistas da 2.ª edição do Prémio 
Transformação Digital 2022. A APDSI, após validação, análise e votação 
das candidaturas submetidas por parte dos membros do Júri, divulga 
agora a Lista de Projetos Finalistas às 3 categorias do Prémio 
Transformação Digital 2022. 
Patrocínio: Oracle. 
 
Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/2-a-edicao-premio-
transformacao-digital-2022/  

agosto a 
novembro 

de 2022 

(formato 
híbrido) 

https://apdsi.pt/produto/conferencia-regulacao-digital/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-regulacao-digital/
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https://apdsi.pt/produto/2-a-edicao-premio-transformacao-digital-2022/
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23 Cerimónia comemorativa dos 20 anos da APDSI & Lançamento da edição 
comemorativa dos 20 anos da APDSI 

No dia do seu 21.º Aniversário, a APDSI realizou esta cerimónia de 
celebração e de lançamento da edição comemorativa dos seus primeiros 
20 anos de percurso. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/cerimonia-
comemorativa-do-20-o-aniversario-da-apdsi-e-lancamento-de-edicao-
especial/  

12/12 
Palácio 

Galveias 

24 Conferência “Inovação, Dados e Digital: Como definem o Futuro da 
Saúde?” 

Iniciativa inserida na Área de Intervenção da Saúde organizada pelo Grupo 
de Missão “Saúde”. 

Painel de oradores:  
PAINEL 1 

• Ana Teresa Freitas | Professora no Instituto Superior Técnico, 

especialista em Biologia Computacional 

• Henrique Martins | Professor Universitário e Consultor 

especialista em eHealth 

PAINEL 2 

• Hugo Ferreira | Ablute 

• Ana Rita Constante | eBreathie 

• David Rodrigues | Uphill 

PAINEL 3 

• Nuno Marques | Oracle 

• Préstimo Guerreiro | NTT Data Portugal 

• João Marques | Medtronic 

• Catarina Gonçalves | Maxdata 

• Cristiano Marques | Glintt 

• Célia Ribeiro | Accenture 

Patrocínios: FCT, Glintt, Maxdata, Medtronic, NTT Data Portugal, Oracle. 

Conclusões do evento: https://apdsi.pt/produto/conferencia-inovacao-
dados-e-digital-como-definem-o-futuro-da-nossa-saude/  

15/12 

Centro 
Hospitalar 

Psiquiátrico 
de Lisboa 
(formato 
híbrido) 
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Ações Comemorativas do 20.º 
Aniversário da APDSI 

 

 

 

 
  



Realizações da APDSI no ano de 2022 

 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página foi deixada propositadamente em branco. 
  



Realizações da APDSI no ano de 2022 

 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  23 

Edição comemorativa dos 20 anos da APDSI 

12 de dezembro de 2022 

 

Manter viva e ativa uma associação da sociedade civil, abrangente nos seus associados, ampla 

nos seus interesses, e independente nos seus propósitos é um feito a assinalar. Consegui-lo 

por 20 anos, num mundo sujeito a mudanças que não dão tréguas e com base em pessoas 

cujas vidas evoluem a ritmos não menos desafiantes, é uma proeza ainda mais notável. Nestas 

circunstâncias, a celebração torna-se imperativa e é essa a principal finalidade da edição 

comemorativa dos 20 anos da APDSI: marcar e festejar as duas décadas de existência da 

associação, que são motivo de orgulho para todos nós, e, ao mesmo tempo, perspetivar linhas 

de ação futura. 

Tratando-se de um aniversário marcante, é inevitável a inclusão de uma visão histórica e 

retrospetiva da vida e da atividade da associação, condensando num só volume o que 

poderiam ser os conteúdos de 20 anuários. Não obstante, a APDSI quer entrar na sua terceira 

década de vida atenta aos desafios vindouros, sequiosa de um futuro que deseja ser também 

seu. Em consequência, este livro comemora o passado, mas igualmente celebra o que aí vem, 

alimentando o seu objetivo fundacional: a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento. 

Poderá adquirir esta edição junto da APDSI para o contacto secretariado@apdsi.pt  

mailto:secretariado@apdsi.pt
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Cerimónia Comemorativa do 20.º Aniversário da APDSI 

12 de dezembro de 2022 

 

 

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, administração local, digital devices, software livre, comércio eletrónico, faturação 

eletrónica, sistemas de informação geográfica e gestão documental. 
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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, passou para três cliques, simplificando muitíssimo a 

interação do cidadão com o Estado, neste âmbito. 
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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 área da inteligência artificial. 

Telecomunicações e computadores não vão desaparecer, mas “estas três áreas vão ter um 
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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 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 
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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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17.º Fórum da Arrábida 

06 de maio de 2022 

 
 
O 17.º Fórum da Arrábida centrou-se no tema “Repensar o Futuro da Sociedade da 

Informação – O Futuro das Democracias na Era Digital”. Reuniu um conjunto de 

personalidades que, em conjunto e sob diferentes perspetivas, refletiram e exploraram novas 

ideias e entendimentos sobre qual o futuro das democracias e dos processos de decisão em 

sociedade, num contexto cada vez mais digital e algorítmico. 

A parte da manhã foi dedicada à introdução dos temas em discussão, com os contributos de: 

• Raquel Vaz Pinto | Investigadora do Instituto Português de Relações 

Internacionais da UNL 

• Victor Ângelo | Antigo Representante Especial da ONU / Secretário-geral-adjunto 

• Mendo Castro Henriques | Prof. da Faculdade de Ciências Humanas da UCP 

O futuro das democracias e dos processos de decisão em sociedade, foram as questões que 

serviram de apoio aos três debates paralelos que decorreram na tarde de 6 de maio (sexta-

feira) no Convento da Arrábida. 

• Grupo de Reflexão I: O Indivíduo – Autodeterminação individual; 

• Grupo de Reflexão II: O Coletivo – Processos de Decisão em Sociedade; 
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• Grupo de Reflexão III: O Mundo – As Culturas Políticas na Europa e no Mundo. 

No Fórum da Arrábida participaram membros do Conselho Geral, coordenadores de grupos 

de trabalho da APDSI, os membros da Direção e outras pessoas convidadas pela Direção de 

acordo com o valor que se considerou poderem acrescentar para o tema em debate. 

Consulte o documento aqui: https://apdsi.pt/wp-content/uploads/2022/05/APDSI-_-

Arrabida-2022-_-20-junho.pdf  

Gravação:  

• Sessão de abertura: https://www.youtube.com/watch?v=rMVy1BXTjQU  

• Painel inicial – intervenção de Victor Ângelo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ma4xdxtOrBo  

• Painel inicial – intervenção de Raquel Vaz Pinto: 

https://www.youtube.com/watch?v=_9kAm-7HXzM  

• Painel inicial – intervenção de Mendo Castro Henriques: 

https://www.youtube.com/watch?v=mAUwhrubV4I  

• Perguntas e respostas do painel inicial: 

https://www.youtube.com/watch?v=aqRIB79nN4o  

• Conclusões do grupo de reflexão 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=haODiqbLjV4 

• Conclusões do grupo de reflexão 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBVLjh8T3H4 

• Conclusões do grupo de reflexão 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=3qOirE1hI_Q  

• Encerramento: https://www.youtube.com/watch?v=k4VdYoq2Kx4  
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https://www.youtube.com/watch?v=k4VdYoq2Kx4


Realizações da APDSI no ano de 2022 

 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  37 

Jantar-Debate sobre RGPD: Cidades inteligentes e o Desafio 
da Privacidade 

07 de julho de 2022 

 

A APDSI, no âmbito do seu Grupo de Missão “RGPD - Implementação”, retomou a 7 de julho 

de 2022 os jantares-debate sobre RGPD, na Ordem dos Engenheiros, debruçando- se, desta 

vez, sobre as “Cidades Inteligentes e o Desafio da Privacidade”.  

No jantar foi dado a conhecer o trabalho que o grupo de missão da APDSI, “RGPD - 

Implementação”, realizou no desenvolvimento de um modelo de maturidade em RGPD que 

permite às autarquias, num processo de autoavaliação, aferir o seu nível de maturidade neste 

âmbito, identificar eventuais vulnerabilidades para definição de formas de mitigação e 

estabelecer ações corretivas ou de reforço de intervenção para garantia de conformidade 

sobre proteção de dados. Esta ferramenta será disponibilizada em breve, gratuitamente, 

pela APDSI no seu sítio na web. 

--- 

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, deu as boas-vindas aos convidados 

do jantar, reforçando que é necessário continuar a sensibilizar para o tema do RGPD e que, 

para tal, conta com “a dinâmica deste grupo que temos que aplaudir”. As instituições 
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desenvolveram e amadureceram a implementação do RGPD, mas que a partir de agora se vai 

traduzir num “desafio constante”.  

Filipe Pereira, do Grupo de Missão “RGPD - Implementação”, moderou o primeiro painel 

intitulado “Sensibilização ao RGPD e o modelo de maturidade da APDSI”, congratulando-se 

pela oportunidade de partilha de ideias que este evento proporciona, e introduzindo Cristina 

Máximo dos Santos, DPO da Caixa Geral de Depósitos, ligada à proteção de dados desde 

2017, ao primeiro tema da noite.  

“Não há motivo para descanso nem para parar”, começa por dizer Cristina Máximo dos 

Santos. A proteção de dados não está hoje vertida apenas no RGPD e na legislação nacional, 

havendo uma multiplicação de instrumentos legais ao nível da legislação europeia setorial que 

estão a criar regras específicas de proteção de dados que vão além do RGPD e que começam 

a traçar um caminho que, desejavelmente, virá a ter maior efetividade à medida que essa 

regulamentação mais específica venha a ser aplicável.  

A sociedade é complexa e vive na incerteza das mudanças que estão sempre iminentes no 

nosso quotidiano. A nossa vida, dividida entre a esfera privada e a presença pública, conduz-

nos por novos caminhos e desperta a nossa atenção para certos temas, como o da IA, que já 

estão presentes em muitas das atividades quotidianas sem que nos tenhamos apercebido 

dessa realidade.  

Assim, as iniciativas legislativas da União Europeia que regulam especificamente certas 

atividades a par da criação de novas autoridades de supervisão, também específicas, faz parte 

de uma discussão cada vez mais premente e mais abrangente no que toca à respetiva 

articulação com as questões da proteção de dados. A pandemia também ajudou a acelerar a 

consciencialização cívica e a importância da privacidade e da proteção de dados, cuja 

conformidade deve ser assegurada como pressuposto patamar mínimo da utilização ética da 

IA em prol da humanidade.  

A ambição da União Europeia de se posicionar entre os “grandes” ao nível estratégico passa 

pelas questões informáticas, pela criação de uma cloud europeia, pela utilização de 

plataformas digitais que extravasam as fronteiras nacionais e pela criação de cidades 
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inteligentes que se articulam com outras, congéneres, além-fronteiras. “Existem cada vez mais 

plataformas digitais suportadas em sistemas de inteligência artificial que são continentais, 

mas o poder político também deve equacionar a proteção dos respetivos cidadãos de cada 

país”, refletindo sobre a questão crucial da soberania dos dados, afirma.  

Quanto à proposta de regulamento europeu para a IA salientou que o legislador europeu já 

chegou a consenso sobre as situações de utilização proibida da IA e sobra as utilizações de 

risco elevado, havendo que trabalhar os requisitos da respetiva análise de conformidade e 

certificação, matéria em que a conformidade sobre proteção de dados é o patamar mínimo 

para a defesa dos cidadãos, a nível nacional e local.  

O Grupo de Missão pensou poder prestar um contributo à AP para garantia de conformidade 

com o RGPD, dotando-a de uma espécie de bússola sobre o estado de implementação do 

RGPD para que não voltem a acontecer episódios menos felizes que tiveram eco na 

comunicação social. “Em 2022, não pode suceder que uma Câmara Municipal se designe a si 

própria como encarregada de proteção de dados”, alerta Cristina Máximo dos Santos.  

Desde o “dia zero” do RGPD, em 2018, até 2021 e ao alavancar de oportunidades que a 

pandemia causou, houve vários marcos importantes que desafiaram as instituições e 

fomentaram sinergias para a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, 

sendo que, a partir de 9 de agosto de 2022 deixa de ser aplicável a norma que dispensa a AP 

do pagamento de coimas aplicadas em matéria de proteção de dados.  

Para se prevenir surpresas desagradáveis após esta data, a DPO da Caixa Geral de Depósitos 

ressalva os principais aspetos onde é necessário intervir quotidianamente: as questões 

jurídicas, as práticas internas – processos e procedimentos - das empresas e organizações, as 

questões tecnológicas e a gestão da mudança. Cristina Máximo dos Santos enfatizou que a 

conformidade sobre proteção de dados implica uma atividade de melhoria contínua e que 

passa por Planear, verificar, executar, agir e melhorar são os passos que a AP deve seguir 

com muito afinco para garantia de níveis de conformidade robustos com este regulamento 

da União Europeia.  
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Orlando Colaço, Coordenador do GM- RGPD da APDSI, explicou a forma como foi 

concretizada toda esta matéria pela APDSI num modelo de conformidade e maturidade. Este 

tem de ser um trabalho transversal, de equipa, para que possa ter bons resultados.  

O modelo que a Associação vai divulgar pretende dar uma resposta bastante simples mediante 

a recolha quantitativa de dados para reduzir o nível de subjetividade, e deste modo, acredita 

o GM- RGPD da APDSI, poderá ajudar à sensibilização para o RGPD. É baseado num 

questionário que tenta envolver a organização e os atores envolvidos: titulares de dados, 

subcontratantes e autoridade de controlo. Trata-se de uma ferramenta de autoavaliação. 

Quem pretender, pode responder ao questionário para obter uma “radiografia” do estado da 

sua organização.  

O questionário está divido em 4 áreas; a mais extensa é a de processos, depois a jurídica, 

gestão de mudança e tecnologia. Embora o regulamento seja uma questão jurídica, é 

necessário atender às necessidades de múltiplas equipas que farão a gestão da mudança.  

João Mota Lopes, da Oracle, patrocinador do evento, começou por dizer que o motivo pelo 

qual o jantar se está a realizar é porque... a tecnologia não funcionou! Hoje em dia 

informáticos e jurídicos têm que trabalhar em conjunto para tornar possível todo o 

ecossistema de proteção de dados. A Oracle está comprometida com a segurança e 

privacidade dos dados (o que esteve na base da sua fundação).  

As fronteiras dos dados são o espaço cibernético e a questão de sobrevivência de uma nação 

pode passar pela soberania dos dados. Atualmente, e ao contrário do que aconteceu na II 

Guerra Mundial, um país consegue sobreviver e manter-se ao serviço do cidadão e das suas 

empresas, em cenário de guerra.  

Luís Borges, também da Oracle, reforçou a ideia de que a tecnologia pode dar resposta aos 

regulamentos que vão surgindo.  

O RGPD apareceu porque os dados são os ativos mais importantes das organizações. Os 

hackers querem atacar os dados de um país porque hoje em dia “é aí que está o dinheiro”, 
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na forma como são explorados interna e externamente. As bases de dados são dos mais 

importantes ativos das organizações.  

Todos os dias e a todas as horas há ataques cada vez maiores e todas as instituições, públicas 

ou privadas, são atacadas sem exceção. Luís Borges deu o exemplo do Sistema de Saúde da 

Irlanda que, durante meses, teve a sua rede violada por alguém que, através de um ataque de 

phishing, entrou no terminal de um operador e assim teve acesso a todos os dados.  

Há diferentes pontos de ataque, internos e externos, muitos derivados de sistemas já 

obsoletos e não devidamente protegidos. Por isso, Luís Borges deixa uma recomendação: é 

preciso fazer backups recuperáveis e acessíveis em tempo útil e manter tudo em 

conformidade (como proteger os dados e saber onde estão localizados). Um security 

assessment verifica qual o nível se segurança da organização e se os colaboradores têm 

acessos adequados às suas funções, permite descobrir onde estão os dados mais sensíveis e 

instaurar políticas de segurança efetivas nos sistemas e recomendações que permitem 

perceber de que forma estão ou não alinhados com os requisitos do RGPD.  

“Cidades Inteligentes e os desafios da privacidade” foi o tema do segundo painel da noite, 

moderado por Alexandre Sousa Pinheiro, do Grupo de Missão “RGPD - Implementação” da 

APDSI, que se referiu à questão do cadastro predial que tem uma grande reforma por fazer 

no país e na Europa.  

É importante termos em consideração que a informação que se recolhe para os territórios 

inteligentes recorre a dados pessoais que decorrem de smartphones e de elementos que 

acabam por ser detetados por via biométrica ou reconhecimento facial.  

Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, reconhece este como um 

tema importante para a vila ao qual tem dedicado muito tempo em virtude da sua 

transformação para o digital.  

Cascais tem uma dimensão que já permite casos de uso escaláveis (é a segunda maior 

autarquia em orçamento a seguir a Lisboa), com cerca de 4400 colaboradores e mais de 1.5 

milhões de sensores no território que medem níveis de humidade, luz, e fazem uma 
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localização de frota (100 autocarros novos e gratuitos, todos com CCTV). Ninguém quer viver 

totalmente controlado o tempo todo, o que coloca um desafio às autarquias: “não queremos 

interromper o ciclo virtuoso de desenvolvimento de quem escolhe Cascais para viver, 

estudar ou visitar e, por isso, precisamos da tecnologia como veículo de negócios com a 

privacidade garantida para todos”.  

A vila tem 130 mil cidadãos registados no cartão “Viver Cascais”, uma espécie de “cartão de 

cidadania” que dá acesso a transportes e consultas gratuitas, descontos no acesso a concertos 

e festivais como o Cool Jazz, num “conjunto de regalias que mais ninguém dá”. Nesse cartão 

está contida informação de múltiplas dimensões. O desafio para a autarquia coloca-se 

quando tem de se pensar no que pode acontecer se for violado o sensor de uma câmara, 

por exemplo. Ataques e violações de dados acontecem todos os dias, garante o Vice-

Presidente.  

Em Cascais há a visão do privacy by design e estão diversos modelos em teste nesta matéria 

para dar “privacidade absoluta em quem confia em nós. O controlo está do lado do cidadão”.  

Dentro da Câmara os funcionários também têm de enfrentar o desafio de restringir os dados 

à Divisão ou Departamento que neles trabalha com sistemas implementados que controlam 

os dados a circular dentro dos serviços do Município.  

O conceito desmart cities- cidades inteligentes baseia-se fundamentalmente em tratamento 

de uma grande quantidade de dados provenientes de várias fontes e sensores automáticos, 

de que a capital é bem exemplo, daí que, João Tremoceiro, Diretor do Centro de Gestão e 

Inteligência Urbana de Lisboa, tenha incluído a cidade numa região de territórios 

inteligentes também muito influentes no turismo. Para Lisboa é muito útil saber com quantas 

pessoas e de que origens pode contar durante determinado período de tempo.  

A aplicação interna que João Tremoceiro apresentou no jantar-debate da APDSI tem um 

alcance significativo na área de Lisboa com múltiplos desafios ao nível da segurança, uma vez 

que é partilhado conhecimento numa plataforma tem 1.5 mil milhões de dados provenientes 

de vários sensores e sistemas do país. A cidade é vista como um conjunto de dados digitais 

que representam a cidade física. A plataforma já foi vista com “a lupa” do RGPD, já foi feita 
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uma avaliação de impacto e criadas medidas ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de 

Dados.  

Na aplicação vêm-se ocorrências em tempo real, como é o caso das estações de bicicletas 

Gira: “gostávamos de ter os dados das viagens e não apenas das estações onde estão 

paradas. Não temos as viagens por causa do RGPD porque há o risco de eu perceber o padrão 

de utilização de determinada bicicleta. Poderia, assim, facilmente chegar ao Facebook dessa 

pessoa. Embora esses fossem dados muito importantes para percebermos os percursos das 

pessoas”. Estes dados das bicicletas Gira em concreto são geridos pela EMEL que, para os 

facultar, teria de os agregar e anonimizar, o que não é uma preocupação da empresa. Ainda 

que a EMEL seja uma empresa municipal, não pode partilhar esses dados com a Câmara. 

Anonimização é um esforço que tem de ser feito futuramente para se poderem partilhar e 

utilizar os dados e depois podem ser utilizados para se estudarem métricas de ocorrências, 

por exemplo. Há muitas camadas de dados na plataforma (273). O desafio dos dados é saber 

em tempo real o que está a acontecer, agir em conformidade e usá-los para conseguir prever 

comportamentos futuros.  

Ali vêem-se ainda os telemóveis existentes na cidade de Lisboa e como estão distribuídos. 

Pode ver-se a mancha de telemóveis em roaming, o que permite perceber a cada 5 minutos 

que aparelhos estão em determinada área geográfica, se têm os dados ligados e que apps 

estão a atualizar. Isto permite perceber, em grande detalhe, como as pessoas se movem para 

aproveitar a cidade. Nas 11 entradas da cidade também se percebe quantos dispositivos 

móveis entram e quantos saem.  

Luís Neto Galvão, Sócio da SRS Advogados, encerrou o painel de oradores deste jantar- 

debate, reconhecendo que não é fácil regular a tecnologia porque andamos sempre a correr 

atrás dela.  

Internet das Coisas, 5G e fibra massacram as autarquias com muita informação e 

responsabilidades ao nível da gestão autárquica, bem como as freguesias, que têm igualmente 

um manancial de dados para tratar. Desejavelmente, os eleitos deveriam colocar as questões 

corretas para fazer uma gestão criteriosa dos dados que estão à sua disposição e à sua guarda.  
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O crescimento das smart cities levanta a questão da proteção dos dados. Agora que há um 

movimento crescente para disponibilizar à comunidade os números da AP, também é 

necessário que os decisores questionem quem está na “sala de controlo” e como vai fazer 

essa disponibilização dos dados.  

As autarquias têm fortes implicações com questões de videovigilância, reconhecimento facial, 

controlo de temperaturas, tráfego e gestão de eventos com saída e entrada de um grande 

número de pessoas ao mesmo tempo. Tudo isto gera dados, pelo que se tem de evitar a todo 

o custo um conflito entre o regulador e o poder político.  

Pode surgir o risco de a tecnologia dominar a autarquia por o seu responsável não ter a 

capacidade de compreender as soluções tecnológicas. Os eleitos não têm de ter o mesmo 

nível de conhecimento de quem vende a solução tecnológica, mas isso não o desculpa de 

não proteger os seus dados.  

Qualquer fornecedor de tecnologia deve ter preparada toda a informação para uma avaliação 

de impacto sobre a proteção de dados.  

Vivemos agora um período de preocupação sobre para onde são exportados os nossos dados, 

que segurança oferecem as jurisdições para onde eles vão e como se lida com as questões de 

espionagem porque, naturalmente, ninguém quer ser vigiado.  

Os dados autárquicos têm de respeitar os princípios da proporcionalidade e minimização dos 

dados - cuidados a ter no desvio de finalidade, e como os compatibilizar com o RGPD. Para 

estar assegurada a transparência, o autarca tem de ser capaz de explicar aos seus concidadãos 

o que está a fazer com os dados deles.  

O fecho do jantar-debate sobre RGPD esteve a cargo de João Catarino, vogal da Direção da 

APDSI. Agradeceu a todos os intervenientes e ao Grupo de Missão, responsável pela escolha 

do tema para este evento, por ser ‘’um tema desafiante’’.  

O Grupo de Missão está a desenvolver um modelo de maturidade do RGPD muito ligado às 

autarquias, pelo que o vogal da direção da APDSI apelou a todas as autarquias presentes no 
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evento para contactarem o GM e reforçou que ‘’este modelo de maturidade foi feito para 

todos vós, para vos apoiar’’.  

João Catarino terminou, dizendo que espera que nos voltemos a encontrar em 2023, ‘’com 

uma discussão mais avançada ou outros temas’’.  
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Conferência “Cibersegurança” 

12 de julho de 2022 

 

A APDSI fechou o primeiro semestre de atividades para 2022 com uma Conferência sobre 

Cibersegurança, a 12 de julho, na NOVA SBE.  

Num mundo definitivamente digitalizado, estamos perante novos riscos e pontos de ação.  

Para Governos, setor público e empresas, estes avanços traduzem-se numa constante ameaça 

que já foi visível em vários casos conhecidos de ciberataques em Portugal, como aconteceu à 

Vodafone PT e ao grupo IMPRESA. As seguradoras também estão cada vez mais implicadas 

nesta nova realidade.  

Israel foi um dos casos trazidos à conferência, como exemplo de um ecossistema atento e ativo 

em segurança cibernética.  

--- 

Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, recordou os MeetOns – as pequenas 

conferências à distância que a APDSI lançou em período COVID – e congratulou-se por esta 

conferência ter um formato híbrido. Fez votos para que a reunião decorresse de forma 
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agradável, apesar de o tema ser “aterrador”, embora observando que esse “terror” se vai 

dissipando à medida que vamos ficando cada vez mais esclarecidos.  

A Professora Helena Monteiro agradeceu à NOVA SBE – School of Business and Economics, na 

pessoa do seu Diretor, Daniel Traça, o apoio institucional dado ao evento, assim como o apoio 

dado pela sua equipa.  

Agradeceu ainda ao conselheiro Eng.o Gonçalo Caseiro, por abraçar o tema da cibersegurança 

com a APDSI e ter apoiado a configuração da Conferência, e bem assim a todos os convidados 

que contribuíram com os seus “use cases”, experiências e indicações sobre as práticas que 

seguiram e recomendam seguir.  

Por fim, dedicou algumas palavras especiais ao Keynote Speaker Yigal Unna, ao Contra-

Almirante António Gameiro Marques por ter aceite encerrar a Conferência e ao Vogal da 

Direção da APDSI, Dr. Nuno Guerra Santos, a quem coube a coordenação da conferência.  

Daniel Traça, Reitor da NOVA SBE - School of Business and Economics, explicou a 

importância que o tema tem para a universidade. Criar um espaço onde os alunos pensem 

no futuro, foi o desafio que os seus responsáveis transpuseram para um edifício no qual tudo 

é transparente, com vidros, onde qualquer cidadão pode entrar sem ter de se justificar a um 

vigilante e desfrutar de um espaço aberto à comunidade, que é um ponto de encontro entre 

pessoas e um espaço colaborativo para o desenvolvimento de novas e inovadoras soluções. 

“Este é o ambiente que faz pessoas e equipas produtivas e enche os alunos de esperança”, 

acredita Daniel Traça.  

Nos últimos tempos o campus da NOVA SBE, “uma escola de e para pessoas”, tem registado 

um crescimento bastante significativo, com 1600 conferências realizadas num ano e 6% delas 

foram internacionais. “É difícil fazer com que os seres humanos sejam criativos num 

ambiente de terror”, diz o Reitor, que acredita que, apesar de haver um sentimento 

generalizado de medo que vai afetar a criatividade nas empresas, é muito importante trazer 

a cibersegurança para o core dos negócios, sendo esta uma questão de estratégia e criação 

de cultura na organização.  
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Sendo certo que as consequências dos problemas ligados à cibersegurança são para as 

pessoas, também são elas que as inspiram, através dos hábitos que vão ganhando.  

É preciso, pois, trazer profissionais bem-sucedidos para o combate ao cibercrime, defende 

Daniel Traça: “se matarem a cultura da empresa, a inovação e a capacidade de correr riscos, 

a vossa organização já perdeu. Os líderes têm de fazer investimentos, mas trazer ao de cima 

o sentimento de que todos são responsáveis pelos sucessos alcançados”.  

Cibercrime já é muito mais que hacking; hoje em dia há roubo de identidade e propriedade 

pela via digital e este será o tópico dominante das novas tecnologias para os próximos cinco 

ou seis anos. As pessoas vão ter de ganhar o hábito de se defender do hacking e dos ataques, 

à medida que se vão “normalizar” entre nós.  

 

Yigal Unna, Israel National Cyber Directorate Former Chief, afirma que desde 1998 se fala 

nesta questão a que hoje em dia chamamos de cibersegurança e que nos últimos quatro anos 

lidou mais com o tema do que nos anteriores 29 a trabalhar nesta área, porque, na verdade, 

há 10 anos nenhum destes cuidados era necessário e nem fazia sentido haver uma 

preocupação redobrada com a proteção dos civis de ataques de cibersegurança.  

“Ciber é tecnologia, sem dúvida, mas é mais sobre como ela pode ser usada e abusada em 

vários aspetos. E quando se entendem como esses abusos ocorrem, estamos num bom 

ponto para entender cibersegurança” refere Yigal Unna, que também vê nesta matéria 

possíveis oportunidades.  

Há milhares de organizações, privadas e públicas, que já enfrentaram o terrível cenário de 

terem todos os seus ecrãs bloqueados sem saberem o que fazer nem como podem voltar a 

trabalhar. O ransomware faz das suas sem qualquer aviso e muitos têm sido os que fiquem 

presos a um ataque que parece sem solução.  

O responsável israelita lembra que na Costa Rica, há cerca de dois meses, todos os sistemas 

do país tiveram um lockdown bastante preocupante, e na “guerra na Ucrânia sabemos que 

este é um ponto de partida para qualquer novo conflito que surja; um problema que afeta 
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o armamento e ainda acentua mais as crises humanitárias instaladas entre civis inocentes 

de ambos os lados”.  

85% das atividades de cibercrime atualmente estão a acontecer na Ucrânia e os ataques 

estão cada vez piores. Se até aqui os hackers se dedicavam à espionagem, agora avançaram 

mesmo para a destruição total de dados e sistemas (agora são wipers). Durante um período 

tão conturbado como este, há muito trabalho para fazer e é preciso ter a noção, alerta Yigal 

Unna, que os próximos ataques por toda a Europa vão ser muito piores. Os ataques vão passar 

a ser uma infraestrutura tão crítica como é a democracia.  

No ano passado, mais de 2200 ataques de ransomware foram registados diariamente, tirando 

partido de 43 grandes vulnerabilidades detetadas e provocando prejuízos na ordem dos cinco 

mil milhões de euros. Nos próximos tempos, o mundo vai aperceber- se que a culpa da 

inflação tem a ver com os três mil milhões que estão a ser pagos em ransomware e que 

estão a fragilizar as economias. É um problema global que atinge toda a gente e o seu 

combate tem de começar nas universidades.  

Outro caso lembrado por Yigal é o do gasoduto americano Colonial Pipeline, em 2021. O 

ataque só atingiu a rede administrativa, onde 50 mil computadores ficaram comprometidos. 

Nas gasolineiras não se verificava qualquer anomalia, mas como o lado administrativo não 

funcionava, todo o processo estava comprometido.  

Como não era possível controlar o que acontecia nos postos de abastecimento, as bombas 

começaram a secar e o caos instalou-se em cerca de duas semanas com os media a 

potenciarem todo o tipo de explosões humanas que podiam acontecer. Foi espalhado o 

alarme porque os cidadãos perderam a confiança numa rede de abastecimento de 

combustíveis que foi fortemente impactada com a situação. 45% dos serviços da Costa Este 

fecharam ou ficaram comprometidos durante o período mais crítico do ciberataque.  

Ainda assim, não havendo forma de responsabilizar estes cibercriminosos, o número de 

detidos neste âmbito “é ridículo, é quase nada porque este é o crime perfeito que pode 

acontecer a milhares de quilómetros de distância do seu autor. O resgate pode ser feito em 

criptomoedas, ou seja, sem deixar rasto”. 35% dos cibercrimes tiveram origem em Israel e 
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como destino as instituições financeiras do Dubai. A polícia investigou e descobriu que eram 

todos bons cidadãos, sem cadastro, pagavam impostos e tinham os filhos nas escolas. Os que 

atacam Portugal não vivem aqui e muitas vezes nem perto, o que se torna num problema 

gigantesco. Os cidadãos comuns são o alvo, o estrago pode ser muito amplo.  

Neste último ano, os números referentes aos ciberataques em Israel quase duplicaram. Houve 

perdas muitos assinaláveis e isto tendo por base apenas as que foram reportadas (cerca de 

30% do valor total) porque muitas instituições nem reportam os seus danos e perdas num 

ciberataque.  

Atualmente, na sequência destas ameaças, as estruturas das organizações podem passar 14 

a 16 dias inoperáveis. A média é que um ataque demora 9 dias a ser implementado e depois 

são mais 14 dias até chegar uma primeira reação da vítima.  

Há menos de um ano os ciberataques em Israel exigiam, quase sempre, a libertação de 

pessoas ou eram ataques contra o regime aos quais se seguiam as exigências de libertação. 

Quem o fazia não estava interessado em dinheiro, mas sim no grande impacto sociológico e 

psicológico que este tipo de ataques provocava. Hoje os israelitas estão a ser atacados pelo 

roubo de passwords; tudo tem mais a ver com o fator humano e com a destruição dos dados.  

A nossa vulnerabilidade está à vista e, cada um de nós, é, de certa forma, culpado do que se 

vive, uma vez que estamos cada vez mais digitais e mais dependentes da opinião pública do 

que os atacantes.  

Os terroristas modernos em vez de saberem construir submarinos ou aeronaves, têm 

profundos conhecimentos de como se comporta o mundo digital e atuam em conjunto, 

formando super-grupos de hackers que temos de conseguir combater. “São os valores do 

mundo anti-democrático que estão aqui em causa e esses grupos entendem muito bem as 

assimetrias do mundo atual”, refere Yigal Unna. Hoje estamos a ser atacados pelo roubo de 

passwords; tudo tem mais a ver com o fator humano.  

Phishing é um dos ataques mais populares e ocorre devido a passwords fracas e à intervenção 

humana. Imaginemos um ataque à Microsoft... com os logos quase iguais, com os nomes 
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escritos com um grafismo muito semelhante ao original... está comprovado que mais de 40% 

das pessoas clicam no link. O elo mais fraco é o fator humano.  

O Israel National Cyber Directorate Former Chief lembra que são muitos os exemplos que, em 

jeito de paródia até circulam pela Internet, com passwords escritas e impressas em locais tão 

visíveis que chegam a aparecer em imagens de fotografia e vídeo.  

Um dos ataques civis russos mais graves de sempre, perpetrado à empresa Solar Winds, 

aconteceu por causa do fator humano precisamente pela certeza de que o utilizador vai fazer 

alguma asneira.  

Noutros contextos de guerra, uma arma simples causaria um dano reduzido em duas ou três 

pessoas. Mas a natureza das armas de ciberataques é que mesmo essa arma simples (um 

conjunto de letras e números num computador ligado à Internet) pode resultar num grande 

ataque, envolvendo engenheiros e armas massivas capazes de estudar as capacidades dos 

países. A Era Ciber é a mais complicada de todas de gerir, porque se baseia em conhecimento 

que se obtém em qualquer lado. Estas são as novas regras que podem ter dimensões dez vezes 

superiores à bomba de Hiroxima e o que se está a verificar é que os decisores não 

compreendem completamente o que está a acontecer.  

“Em 2016 percebemos em Israel que temos que proteger tudo e foi decidido levar-se por 

diante essa decisão em três camadas: infraestruturas críticas, infraestruturas essenciais 

(hospitais e bancos) e proteção à população. Podemos ligar o 112 em Israel e ter uma 

resposta humana sempre do outro lado, o que ajuda em qualquer ciber related issue’’, refere 

Yigal Unna.  

O especialista deixou-nos, no final da sua apresentação, três grandes lições: 

1. Não esperar pelo regulador. As pessoas são iguais em todo o lado e vamos saber  

2. Estabelecer parcerias. Não se vence sozinho o combate contra a cibersegurança e é 

muito perigoso ter, na infraestrutura, alguém com um grande ego e que se ache o 

líder deste combate;  



Realizações da APDSI no ano de 2022 

 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  53 

3. Rapidez de reação aliada a um bom backup. O que aconteceu ontem e resultou, hoje 

já não funciona porque as combinações de pessoas e tecnologias são infinitas. Um 

backup “hot”, com toda a informação junta e ligada entre si é mais vulnerável; um 

backup “cold”, com tudo separado por vários servidores e disconectado, é mais 

robusto. Depois de se ter um bom backup é preciso treinar muito e simular tentativas 

de recuperação. “Não se pode esperar que o acidente aconteça para se experimentar 

se o backup resulta”, conclui.  

 

Na mesa-redonda moderada por Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI, o debate 

centrou-se na visão de cada um dos intervenientes em cibersegurança e como as organizações 

podem caminhar rumo a um maior estágio de maturidade no combate ao cibercrime.  

Frederico Macias, lidera a prática da cibersegurança na Deloitte, e apercebeu-se que há 

alguns países que são um alvo prioritário para os ciberataques o que levanta a curiosidade 

sobre em que ponto Portugal estará para os atacantes e que caminho o país pode seguir para 

se tornar mais robusto no combate.  

O primeiro ponto, refere, “é que não há risco zero. Um atacante encontra sempre um ponto 

de vulnerabilidade”.  

Para reduzir o risco e aumentar a resiliência há vários caminhos a seguir e um deles passa 

por ligar os vetores humanos aos tecnológicos, ou seja, aliar consciencialização, 

conhecimento, gestão de vulnerabilidades e uma framework de zero trust, que tem de ser um 

caminho importante e que voltou a estar em voga nas organizações.  

A consciencialização passa por combater a obsoleta cultura impositiva do top down em que 

as pessoas tendem a não seguir o que lhes é imposto. Empoderar os colaboradores é algo 

muito importante no processo porque são eles os melhores veículos da aplicação de uma 

determinada cultura numa organização. Logo a seguir é preciso dar lugar à diversidade porque 

as pessoas têm diferentes consciências sobre cibersegurança. Da diversidade vêm os melhores 
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caminhos a seguir, ajudados por uma boa comunicação que “deve ser dirigida a quem nos 

ouve e vê e não apenas feita num único sentido, sem que alguém perceba”.  

O papel do responsável pela segurança (o CISO) deve ser o de criar alianças com os verdadeiros 

donos da segurança – o negócio. A confidencialidade é o ponto mais basilar da segurança da 

informação que tem um papel importante na margem de lucro da empresa.  

O conhecimento é outra área importante a ter em conta, porque a formação é necessária 

para empoderar as pessoas e sensibilizá-las para a segurança. O retorno do investimento em 

formação é a prevenção dos ataques constantes, mas essa mudança não pode simplesmente 

fazer-se num plano anual porque os ataques e os vetores de ataque estão sempre a mudar. O 

risco que cada utilizador enfrenta é diferente e a informação tem de ser adequada a cada um 

deles. Se tal não acontecer, não há retorno positivo.  

A gestão de vulnerabilidades tem vindo a ser feita com grande cuidado e dedicação na 

Deloitte, na medida em que, nos últimos anos, sempre que uma vulnerabilidade no sistema é 

exposta, o tempo de resposta tem vindo a reduzir, o que significa que esta gestão tem de ser 

muito mais rápida a fazer os updates nos sistemas. A maturidade consegue-se aumentando 

o nível de criticidade da vulnerabilidade. Muitas empresas não fazem esse caminho de 

proteção, mas na verdade é de simples execução. As ameaças existem dentro e fora da rede, 

o que obriga a mais políticas de segurança e autenticações fortes porque o utilizador também 

não tem sempre a mesma relação com a empresa e o seu computador pode ter sido 

comprometido e ele nem saber.  

O zero trust é uma tendência para se desenvolver no caminho. Os setores são muito diferentes 

(uns mais regulados que outros) e a regulamentação acelera muitos processos. Exemplo disso 

é o setor da banca que responde imediatamente a normas internacionais, mas o setor 

público e o privado têm níveis de maturidade diferentes. O futuro passa por motivar mais as 

equipas e dar mais capacidades de atuação às pessoas e frameworks para abrirem caminho à 

transformação digital das organizações.  

José Galamba de Oliveira, Presidente do Conselho de Direção da Associação Portuguesa de 

Seguradores, descreve que o objetivo primordial da Associação é proteger as companhias 
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de seguros que também vendem proteção, logo estão preocupadas com a muita informação 

em bases de dados, que é muito rica, está acumulada há muitos anos e é informação muito 

sensível, principalmente no caso da saúde. Nos últimos anos tem havido uma tendência para 

deixar de se olhar para este problema como algo de IT, dando lugar a uma consciência coletiva 

de que este é um tema de pessoas e monitorizado em toda a organização. A prioridade é 

proteger a organização.  

80% dos casos de questões relacionadas com cibersegurança são originados por má prática 

humana. “No dia a dia, em tudo o que fazemos, temos que ter uma atenção muito grande 

sobre com quem estamos a interagir do outro lado”, adverte José Galamba. Nesta relação, 

os testes são bons para se verificar a quantidade de pessoas que abrem um anexo ou um link. 

“A maioria cai na armadilha embora haja duas organizações que estão a fazer testes 

trimestralmente, e já notaram uma redução de 15% no número de cliques potencialmente 

perigosos que dão”, refere o presidente.  

Antes de se fazer um seguro em cibersegurança, é preciso desmistificar a ideia de que com 

um seguro ciber os responsáveis pelas empresas estão protegidos.  

A indústria dos seguros em cibersegurança está muito desenvolvida nos Estados Unidos (80% 

dos seguros em cibersegurança são lá; 10% estão no UK e o resto do mundo detém os outros 

10%). Nota-se uma dificuldade na partilha de informação para se fazer uma análise correta. A 

América é um centro de inovação tecnológica muito grande, por isso, os profissionais 

partilham essa informação com o setor segurador e na Europa o caminho está por fazer.  

Em Portugal, já existe alguma oferta para as PMEs feita com serviços de um conjunto de 

parceiros. O que se pretende é que ao longo do contrato de seguro se mantenha a 

preocupação de que há sempre risco (aumentando a sensibilização das pessoas), mas é feita 

uma avaliação contínua do grau de maturidade dos sistemas, o que também ajuda a traçar 

um caminho. O setor tem um papel de polícia em relação a um plano de ação e no futuro será 

de esperar um setor segurador mais interventivo. Muitos destes riscos são globais e 

internacionais. Na Europa esse conhecimento do que já é feito internacionalmente tem de 

chegar ao setor segurador.  
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José Galvão, Diretor de Sistemas de Informação do Grupo Impresa, começou por dizer que 

nenhum ataque em Portugal é comparável àquele de que foram alvo.  

A SIC foi uma das primeiras plataformas portuguesas paga com transmissões de streaming por 

IP. Houve uma destruição massiva de infraestrutura, mas sem perda de arquivo. “Se o jornal 

saiu nas datas em que estava previsto, foi porque tínhamos um plano de contingência e 

agora a Impresa tem um orçamento mais generoso para a área da cibersegurança”, com 

equipas dedicadas e planos, “mas estamos conscientes de que um ataque pode acontecer a 

qualquer um e a qualquer empresa”.  

Durante o período mais crítico do ataque, as grandes preocupações da Impresa foram 

“garantir a continuidade de negócio. Ninguém deixou de ver televisão apesar do ataque 

gravíssimo. Também tivemos a preocupação de controlar a temperatura dos data-centers 

porque senão perdíamos totalmente o controlo sobre as máquinas. Ao fim de uns dias os 

equipamentos iam falir. Em segundo, é importante haver sempre uma comunicação interna 

clara e com as autoridades: estejam preparados para pedir ajuda a quem sabe mais do que 

nós”, descreve José Galvão.  

Perante a ameaça de destruição massiva da infraestrutura não se consegue mudar tudo em 

simultâneo. Foi necessário implementar processos ágeis de gestão e “tivemos que fazer 

sprints” para alcançar determinados objetivos. Os planos de contingência foram priorizados, 

mas houve outras áreas que se revelaram mais penosas de recuperar.  

“Temos que aproveitar um momento como este para mudarmos a forma de pensar. Os 

problemas atuais não resultam nem da falta de investimento nem de pessoas. É necessário, 

isso sim, promover uma mudança de mentalidade”, refere o responsável da Impresa. É aqui 

que entra o papel da educação em cibersegurança na criação de ferramentas que permitam 

aumentar o nível de literacia para quem trabalha nas linhas editoriais.  

Todos os planos de backups, de contingência e desastre são muito importantes, a par de 

garantir múltiplos fatores de acreditação. Até vir a regulação tem de se dar passos no sentido 

de mudar políticas internas para as empresas serem mais ágeis a adotar novas e saudáveis 

práticas.  
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Os media também podem ser relevantes nesta matéria, na medida em que houve imprensa 

estrangeira que descreveu o ataque à Impresa em moldes que não correspondiam à realidade. 

O que deve ser divulgado? Apenas o que estiver previamente e completamente concertado 

com as autoridades, porque há muita informação que não é produtiva que saia nos media. 

“Para determinado tipo de ataques, saírem nas notícias só vem alimentar a promoção social 

dos atacantes, o que não favorece em nada”, esclarece José Galvão.  

A Impresa contacta com quatro milhões e 400 mil pessoas por ano. Mensalmente, no digital, 

são mais de quatro milhões de utilizadores únicos a quem o grupo alcança. No ambiente 

administrativo e de redação, são centenas de processos que entram na empresa diariamente.  

Maria João Campos, Diretora do Centro de Gestão da Informação e Diretora do Serviço de 

Sistemas e Tecnologias da Informação e Comunicação do Centro Hospitalar Universitário de 

São João, reconhece que este, por ser um setor especialmente sensível, está totalmente 

aberto à inovação e à comunidade científica.  

O São João é um hospital de referência para três milhões de utentes na região norte, com 

milhares de consultas e centenas de cirurgias diárias, onde a disponibilidade permanente dos 

sistemas é essencial. De referir que os planos de catástrofe da OMS não contemplam as áreas 

ciber e hoje são uma realidade. Para um hospital é fundamental fazer parte do plano de 

catástrofe nessa área, diz-nos Maria João Campos: “estamos a mudar os planos de 

contingência e testados para algumas horas de indisponibilidade de sistemas. Um ataque 

destes, de forma massiva, pode implicar, pela ausência de informação clínica, a morte de 

pessoas”.  

A conformidade de um dispositivo técnico está de acordo com as vulnerabilidades do 

momento do seu lançamento e compliance com a prestação clínica, o que levanta desafios 

sobre como proteger estas áreas.  

O Hospital tem trabalhado muito nas boas práticas para os sistemas, mas observando o que 

estava a acontecer com os milhares de dispositivos médicos foi necessário ter ferramentas 

ágeis automáticas que permitissem identificar vulnerabilidades, identificar e reduzir os riscos 
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e convencer as áreas de negócio que é preciso parar para atualizar a infraestrutura e aplicar 

os patches de segurgança.  

A sensibilização é essencial. Os clínicos trabalham com centenas de aplicações e não se 

consegue fazer a dupla autenticação, portanto, é muito complicado numa consulta com 

tempo limitado, colocar mais sistemas em que o profissional de saúde tem de se autenticar e 

ser-lhe exigido que o faça de uma forma mais ágil.  

A comunidade médica ainda não está sensibilizada para as questões de cibersegurança, 

embora o tema já esteja nas agendas do Ministério da Saúde, mas ainda não faz parte da 

cultura do próprio Ministério.  

A Diretora do Centro de Gestão da Informação do Centro Hospitalar Universitário de São João 

acredita que, para colocar o tema na agenda da Saúde, é preciso ver oportunidade nos 

investimentos que virão com os PRRs. A Saúde terá, pelo menos, direito a trezentos milhões 

de euros no âmbito deste fundo e será uma boa altura para se investir de forma estruturada.  

Para Maria João Campos, o Ministério deveria trabalhar com fornecedores, parceiros e 

indústria porque “as soluções trabalham-se em conjunto para melhorar a nossa 

ciberresiliência”. 

 

No encerramento da sessão, o Contra-Almirante António Gameiro Marques, Diretor-Geral 

do Gabinete Nacional de Segurança, partilhou que aprendeu nesta sessão que “desde que 

temos consciência de nós próprios que somos seres que vivem no espaço físico e virtual. 

Porque quando começamos a ter consciência de nós próprios, criamos um modelo mental 

que depende da forma como fomos educados, vivemos e passamos toda a vida a tentar 

sincronizar esse mundo físico com o mundo virtual”. Simplificando, cada um de nós depende 

desse sincronismo entre os mundos virtuais de uns e outros. A nossa memória está sempre a 

tentar sincronizar o mundo físico com o nosso virtual e o dos outros.  

Neste desafio permanente, em que as pessoas são o denominador comum, tudo se centra 

nelas, portanto, temos que promover a combinação de saberes de todas as áreas de 
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conhecimento, porque só assim conseguimos percebê-las: modular e adaptar a comunicação 

ao público-alvo.  

Para o Contra-Almirante, a comunicação e formação sobre cibersegurança deveria ser feita 

numa lógica semelhante à do funcionamento dos influencers para os mais jovens, isto é, 

deveria ser dada por gente que trabalha para a faixa em que nos inserimos e outro grupo 

deveria falar para as pessoas com mais idade, sempre com o foco nas suas prioridades, 

combinando saberes e gerações porque “ninguém pode ficar de fora”. 90% das vezes os 

problemas são causados por fator humano, de qualquer nível; qualquer um de nós pode ser o 

leak in the chain.  

Por oposição a Daniel Traça, Dean da NOVA SBE - School of Business and Economics, António 

Gameiro Marques defende que as pessoas conseguem ser bastante criativas em ambiente 

de terror e de tensão, como a guerra, “que fomenta a criatividade do ser humano”. Também 

defende que a infraestrutura mais crítica que temos que proteger é a democracia, até 

porque os países democráticos são uma minoria atualmente (37,8%) e esse modo de vida 

tem de ser protegido.  

É preciso proteger infraestruturas críticas, serviços essenciais e a cadeia de abastecimento, 

recorrendo, sempre que possível, a parcerias: “a cooperação com compromisso, entre 

pessoas e gerações diferentes, gera confiança. Queremos sobreviver e voltar mais fortes de 

um ataque”.  

Ao final da manhã, foi feita uma visita ao Ciber Gym Digital Experience Lab. Tiago Godinho, 

o responsável por esse espaço virado para o futuro num mundo cada vez mais digital, 

também defende que a literacia digital é muito importante para os executivos (os de hoje e 

os de amanhã).  

As tecnologias oferecem boas oportunidades para a gestão, mas também existe a 

componente dos riscos que inspirou a criação deste Ciber Gym Digital Experience Lab no qual 

foi feita uma parceria com a INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda - para uma oferta de 

formação voltada para a ciberliteracia.  
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A ideia do Ciber Gym era fazer parcerias e partilhar conhecimentos com infraestruturas reais 

e partilha com a comunidade. Tudo é real neste campo de treino.  

 

Gravação: https://www.youtube.com/watch?v=cIdx-CFqqOg  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cIdx-CFqqOg
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Conferência “Regulação Digital” 

16 de novembro de 2022 

 

No âmbito do seu Grupo de Missão ‘’DSA, DMA, e-Privacy’’, e na sequência do Ciclo 

#RegulaçãoDigital, a APDSI realizou a Conferência “Regulação Digital”, a 16 de novembro de 

2022, em formato híbrido desde a Sala Lisboa do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas – Universidade de Lisboa. 

--- 

O Regulamento relativo à Governação de Dados e o Regulamento dos Mercados Digitais, 

ambos com aplicabilidade entre nós a partir de 2023, foram os temas centrais da conferência 

de 16 de novembro de 2022 da APDSI. 

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, descreveu estas duas iniciativas como sendo 

das mais relevantes, neste momento, na União Europeia em matéria de regulação do Digital 

num “momento tão importante para a APDSI, para nós e para a Europa”. 

Ricardo Ramos Pinto, Presidente do ISCSP – Universidade de Lisboa, congratulou-se por 

receber esta iniciativa da APDSI, sobretudo por as duas instituições estarem a retomar os 

encontros presenciais. O tema é de todo o interesse para a instituição, na medida em que o 
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ISCSP acredita no “desenvolvimento do país através da requalificação dos direitos humanos, 

em articulação com a sociedade civil”. 

Estes dois regulamentos marcam, definitivamente, a agenda do universo das novas 

tecnologias e da Ciência nesta reta final de 2022. 

Luís Neto Galvão, Coordenador do Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy” da APDSI e Sócio 

da SRS Legal, destacou que esta foi a primeira conferência totalmente organizada pelo Grupo 

de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”. No sítio na web da APDSI estão já vários estudos e trabalhos 

realizados sobre estes temas “num acervo digital já bastante completo”. O grupo abarca várias 

iniciativas da União Europeia, principalmente as que se afiguram mais disruptivas e inovadoras 

e que vêm mexer nos mercados digitais. 

O Regulamento relativo à Governação de Dados vem disponibilizar dados detidos pela 

administração pública, permitindo a sua reutilização em benefício da comunidade e uma 

criação de valor estimada em 11 mil milhões de euros até 2028. O Regulamento dos Mercados 

Digitais introduz uma abordagem inovadora à regulação das grandes plataformas, que suscita 

inúmeras interrogações. 

PAINEL I: “A REGULAÇÃO DOS MERCADOS DIGITAIS” 

 

João Confraria, Professor da Universidade Católica (Regulação e Concorrência e Políticas 

Públicas), e também membro do Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”, enquadrou a 

audiência na razão pela qual a lei da concorrência já não é considerada suficiente. 
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O regulamento dos mercados digitais está diretamente relacionado com a política da 

concorrência. Em princípio isto não deve surpreender. A história da política de concorrência 

é, como alguém já disse, a história da tecnologia.   A política de concorrência surgiu como 

reação aos trusts que se desenvolveram com base na tecnologia ferroviária, no último quartel 

do século XIX – e daí o seu nome de política antitrust. Depois teve um novo marco, a partição 

da Standard Oil. 60 anos depois, a Lei da Concorrência voltou a “mostrar os dentes” com a 

partição da AT&T. E os problemas de partição de empresas, como forma de resolver 

problemas de monopólio, mais ou menos verticalmente integrados, voltaram a aparecer na 

discussão da política a seguir sobre as grandes plataformas digitais.  

A partição de empresas foi marcante na atuação da política de concorrência. Mas realmente 

não era a única abordagem ao problema do monopólio e da monopolização. Pouco depois 

da decisão sobre a partição da Standard Oil, uma outra decisão, sobre o acesso a 

infraestruturas de transportes, esta do Supremo Tribunal, lançaria as bases do princípio das 

infraestruturas essenciais, que em finais do século XX veio também a servir de inspiração 

para a liberalização de vários mercados, designadamente de telecomunicações.  

Esta tensão entre diferentes abordagens ao problema da eventual monopolização, ou pelo 

menos da formação de empresas com quotas de mercado bem superiores a 50% ou 60%, 

aparece agora na regulação dos mercados digitais. Por exemplo, com a Microsoft, desde os 

anos 1990 e também com Google e Apple numa fase mais recente. 

As plataformas digitais e a constituição de posições dominantes dos mercados digitais e 

eventual monopolização, têm algumas semelhanças como casos de monopolização em 

mercados unilaterais. Por exemplo, quanto à presença de economias de escala, embora 

pareça ser muito pouco provável que estas empresas alguma vez apresentem custos 

marginais crescentes, o que as distingue das outras grandes concentrações empresariais. 

Além disto, as plataformas beneficiam de efeitos diretos e indiretos de rede. 

Neste contexto, podemos perguntar-nos se a política de concorrência não seria adequada 

para resolver eventuais problemas de monopolização ou outros problemas de concorrência 

eventualmente suscitados pelas plataformas digitais. 
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Com o Digital Markets Act, a União Europeia parece ter optado pela ideia de que a lei da 

concorrência não é suficiente para fazer face aos problemas de concentração suscitados 

pelas plataformas digitais – apesar de não basear a sua atuação, neste contexto, nos artigos 

101º e 102º do Tratado. Assim, a opção da União Europeia parece er mais uma opção de 

conveniência do que de princípio, abrindo o caminho para a constituição de um regulador 

europeu nesta área e para a prevalência da regulação setorial, concretizada neste caso pelo 

Digital Markets Act, sobre a regulação de concorrência. (Mas, também é certo que muitos 

dos problemas que se levantam sobre estas plataformas não têm qualquer relação com a lei 

da concorrência, mas sim com questões de segurança e privacidade.) 

O Digital Markets Act suscita assim, desde logo, o problema de saber se neste caso esta 

abordagem, baseada na regulação setorial ex ante, é a melhor, face á regulação ex post, tanto 

mais que vem na sequência de outros regulamentos que se dirigiram a problemas que 

também poderiam ser abordados através da lei da concorrência, mas em que a União 

Europeia optou pela regulação setorial, tal como sucedeu com o regulamento sobre a 

habitualmente designada neutralidade de rede.  

Dito isto, há a discutir os problemas que resultam da aplicação do regulamento, que ultrapassa 

rapidamente os problemas tradicionais de definição de mercado e definição de posição 

dominante, com os conceitos de serviços essenciais de rede e e gatekeeper. Por exemplo, são 

proporcionais os critérios de definição de gatekeepers? São adequados os meios à disposição 

das empresas para refutar uma presunção de que sejam gatekeepers? Os mecanismos de 

queixa à disposição dos consumidores serão adequados? “Quem se quiser queixar, a quem se 

dirige? Temos de ter por referência o consumidor médio de plataformas e não um engenheiro 

especializado”. Ou numa perspetiva mais geral poderemos dizer, de forma algo provocadora, 

de que este regulamento transpõe para o universo das plataformas digitais princípios 

análogos aos princípios de neutralidade de rede impostos a empresas de telecomunicações? 

Também José Amado da Silva, Reitor da Universidade Autónoma recuou na memória para 

compreender as questões da governança da rede, sendo que nunca nos podemos esquecer 

que a internet começou por ser um projeto militar, posteriormente desenvolvido por 

empresas e capital americano; ainda hoje os servidores de raiz da internet estão 
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geograficamente concentrados nos Estados Unidos, o que, inequivocamente, trouxe avanços 

tecnológicos e inovação. “Há mais de 10 mil plataformas online, mas só três ou quatro é que 

mandam e são elas a razão de estarmos aqui a discutir isto”, observa o Reitor. 

A discussão acontece ao nível da Comissão Europeia, mas o assunto da proposta diz respeito 

a todos nós. As grandes plataformas estão algo reticentes com a proposta que não quer uma 

intervenção direta dos países, e logo, dos consumidores, considera José Amado da Silva que 

também refletiu a sua preocupação (e estranheza por não ser uma preocupação que tenha 

visto refletida na versão final da Comissão Europeia) com os gastos que as plataformas vão 

ter com as questões de compliance, “mas, se calhar, como ganham tanto, o valor a pagar 

também não é assim tão significativo”. 

É preciso, ainda, olhar para a lógica de avaliação de impactos, bem como para os planos de 

acompanhamento e execução: “estou muito preocupado com as dificuldades que vão surgir. 

Verifiquei que nós, enquanto utilizadores, estamos desfalcados em termos do pouco 

suporte que podemos vir a ter para dados e publicidade num ambiente de computação em 

nuvem”. 

Há alterações substanciais entre o projeto posto a consulta pública e a versão final do 

regulamento, designadamente nos limites que identificam e existência de um potencial abuso 

de poder de controlo de acesso. 

Finalmente não me parece claramente provada a legitimidade de ignorar o fundamental 

princípio da subsidiariedade, que, nos termos em que é posta e com os indicados valores de 

24% de atividades transfronteiriças, mais parece um postulado que uma tese. 

Do ponto de vista de Miguel Moura e Silva, vogal do Conselho de Administração da 

Autoridade de Concorrência, existem “diferenças assinaláveis” entre o âmbito, os 

fundamentos e os instrumentos de regulação que estão sujeitos às regras da concorrência. 

Começando pelo âmbito, e enquanto membros da União Europeia, estamos inseridos numa 

ordem regida pelo princípio das atividades económicas, que segue o regime-regra de 

regulação das atividades económicas. A intervenção regulatória assume-se como excecional, 

ou seja, só existe se o legislador (nacional ou da UE) entende que for necessária. 
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É, também, de ressalvar que enquanto estado membro da União Europeia estamos inseridos 

numa ordem regida pelo princípio de uma economia de mercado aberta e de livre 

concorrência – regime-regra de organização das atividades económicas. A intervenção 

regulatória assume-se como setorial e excecional, ou seja, só existe na medida em que o 

legislador nacional ou internacional entenda que é necessária. 

Quanto aos fundamentos, enquanto a defesa da concorrência é focada num tipo específico 

de falhas de mercado, as que resultam do exercício, individual ou coletivo, de poder de 

mercado, a regulação dirige-se a outros tipos de falhas de mercado e compreende ainda 

questões de caráter social (equidade). No caso da regulação dos monopólios naturais também 

estamos perante uma falha de mercado, mas há fundamentos distintos para a intervenção 

pública. 

No caso dos monopólios naturais, pode encontrar-se uma falha de mercado que resulta da 

entrada de novos concorrentes quando há uma única empresa a prestar o serviço em causa. 

A regulação setorial é finalística, preocupa-se com o resultado de desempenho no paradigma 

de economia industrial e intervém de modo a assegurar que esse mercado se aproxima do 

ótimo social para o consumidor, utilizando os instrumentos regulatórios. 

A intervenção das Autoridades de Concorrência é procedimental e assenta na ideia de que a 

livre concorrência gera pressão para as empresas serem mais eficientes e protege o bem-estar 

dos consumidores face aos riscos de apropriação através do exercício de poder de mercado 

pelas empresas. Após a autoridade da concorrência aplicar uma sanção, os preços tendem a 

diminuir, mas essa descida não decorre de uma injunção direta daquela autoridade; antes 

resulta da reposição dos mecanismos da livre-concorrência, protegendo o bem-estar dos 

consumidores face ao elevado risco de criação de cartéis, monopólios ou empresas em 

posição dominante. 

 

Mercados Digitais 

As plataformas digitais permitem novos métodos de organização e trazem inegáveis 

vantagens nesta nossa forma de viver o quotidiano, mas os principais relatórios publicados 
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em 2019 (Relatório Stigler, nos Estados Unidos; Relatório Furman, no Reino Unido; Relatório 

Crémér, na União Europeia, bem como o Issues Paper de 2019 da AdC) sublinham que as 

plataformas digitais têm características que as tornam vulneráveis a economias de escala 

com custos marginais próximos de zero, externalidades de rede diretas e indiretas, pelo seu 

caráter multiface, efeitos de cativação e vantagens de processamento de dados em larga 

escala. 

Neste cenário, a empresa que se destaca acaba por dominar todo o mercado. Quando uma 

empresa atinge massa crítica é difícil destroná-la e permanecendo dominante por muito 

tempo. Outro problema é que esse resultado pode, por vezes, resultar de comportamentos 

abusivos de alavancagem de uma posição para mercados conexos ou exploração dos 

utilizadores finais.  

Miguel Moura e Silva recordou os anos 80 quando a IBM enfrentou enormes desafios com o 

problema que se levantou à volta do sistema 370. Nessa altura, a Comissão Europeia impôs 

obrigações de interoperabilidade e garantias de acesso para que terceiros pudessem também 

prestar serviços de manutenção. À data de hoje, a Comissão Europeia e várias autoridades 

nacionais de concorrência têm em curso investigações relativas a praticamente todas as 

grandes empresas tecnológicas. 

Neste contexto, destacam-se as autoridades francesa e alemã - esta última beneficiando de 

uma alteração à lei de defesa da concorrência que permite intervenção relativamente a 

plataformas e ao tipo de práticas agora previstas no DMA. Quanto à necessidade 

harmonização ou, na verdade, unificação de legislações, Miguel Moura e Silva apontou o caso 

das plataformas de reservas de hotéis, onde diferentes autoridades nacionais de concorrência 

tiveram abordagens distintas em relação a determinado tipo de práticas restritivas. 

“Este novo regulamento suscitará, por certo, interesse por parte das empresas tecnológicas 

que têm, assim, um interlocutor claramente estabelecido”, considera o vogal da Autoridade 

da Concorrência. 

A Autoridade da Concorrência tem atuado nos mercados digitais. Em 2019 foi lançado um 

issues paper sobre ecossistemas digitais e algoritmos porque os mercados evoluíram e o 
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contexto das práticas mudou, sendo função da AdC acompanhar esses desenvolvimentos de 

modo a desempenhar plenamente a sua missão. 

A perceção que resulta dos estudos publicados em 2019 e, em especial, os Relatórios Furman 

e Crémér, é que os recursos judiciais demoram tanto tempo que outros fatores acabaram por 

fazer com que o mercado mude, colocando em dúvida a eficácia da intervenção. Esta crítica 

baseia-se mais na duração das investigações pela Comissão Europeia. Na verdade, a título de 

exemplo, as Autoridades da Concorrência francesa e alemã têm desenvolvido investigações 

céleres, recorrendo, quando necessário, à adoção de medidas provisórias.  

Uma outra crítica à situação anterior ao DMA é o facto de a intervenção com base nas regras 

de concorrência lidar com casos concretos, apesar da disseminação de algumas práticas. Na 

verdade, este caráter casuístico dessas medidas resulta da natureza das regras da 

concorrência.  

É neste contexto que surge o DMA - ligado ao mercado interno e à unificação de legislações - 

para responder aos desafios colocados pela regulação dos mercados digitais. Este não é o 

direito da concorrência. O objetivo é atuar sobre o funcionamento do mercado interno e 

proceder a uma unificação de legislações. 

Empresas classificadas como gatekeepers estão sujeitas aos dois conjuntos de regras, 

“embora o direito da concorrência seja o que vai passar a ser complementar ao DMA”, devido 

à concentração das investigações na Comissão e à maior facilidade (assim se espera) de 

aplicação do DMA.  

 

O papel das Autoridades da Concorrência nacionais 

As Autoridades de Concorrência de cada país têm um papel importante: o de servirem como 

interlocutor inicial para efeitos de queixas. Recebendo uma queixa sobre práticas que podem 

infringir o DMA ou as leis nacionais de concorrência, as autoridades podem iniciar uma 

investigação com base nas regras nacionais e europeias da concorrência ou solicitar à 

Comissão Europeia a abertura de um procedimento com base no DMA. 
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Já para as autoridades com “mini-DMAs”, como é o caso da Alemanha, antes de ser feito um 

pedido de elementos, tem de haver comunicação prévia à Comissão Europeia, o que garante 

a unidade da aplicação de legislação específica a plataformas digitais. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS (PAINEL) 

• Em que fase do processo de transição estamos em Portugal? 

Está em vigor. Mas a aplicação do regulamento vai trazer imensos problemas, quer sejam 

originados pela assimetria de informação que existe entre a Comissão e as plataformas, quer 

na definição de quais são os serviços essenciais de redes, quais os meios de defesa que as 

empresas têm para se defender de arbitrariedades, ou como uma empresa entra e sai da 

categoria de gatekeeper. 

• Como é que as empresas pequenas e médias, portuguesas e europeias, se vão 

adaptar a este novo enquadramento? 

Os utilizadores é que vão ser o problema. A verificação do cumprimento de um dever é difícil 

de fazer. Os controladores de acessos não podem limitar a escolha dos utilizadores. O 

mecanismo de queixa não está definido. Muitas plataformas impedem que quem gerou os 

dados tenha acesso a eles.  

No caso das empresas que atuam no mercado e dependem do acesso a estas plataformas e 

empresas que podem necessitar do acesso a dados, todos podem beneficiar do regulamento 

e não se conformar com o DMA. É importante apenas estarmos alerta para esta série de 

proteções. Se houver infrações ao regulamento, os cidadãos podem, coletivamente, juntar-se 

e procurar apoio contra eventuais infrações. A lógica de subsidiariedade diz que as decisões 

devem ser tomadas o mais próximo possível dos cidadãos. As decisões ao estarem centradas 

na UE, como é que quem está nos países periféricos tem acesso aos mesmos direitos? O 

regulamento não tem de ser transposto, mas há certos poderes conferidos a autoridades 

nacionais que têm de ser designadas para o efeito pelos Estados Membros. 
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PAINEL II – A ECONOMIA DOS DADOS E A SUA REGULAÇÃO 

 

Os dados são hoje um ativo essencial na economia digital, com o potencial para gerar novas 

oportunidades de crescimento através de modelos de negócios, produtos e serviços 

inovadores, revolucionar o paradigma da governação e utilização dos dados na Administração 

Pública, mas também criar novas e sofisticadas ameaças à privacidade e cibersegurança,  

introduziu Magda Cocco, Sócia Responsável pelas áreas de Comunicações, Proteção de Dados 

& Tecnologia, e setor Aeroespacial da Vieira de Almeida e Associados, além de ser Membro 

do Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”. 

Face ao atual ecossistema digital, a Comissão Europeia lançou, em 2020, a sua estratégia 

europeia para os dados, que culminou, entre outras medidas, na adoção do Regulamento de 

Governação de Dados (ou “Data Governance Act”) e na mais recente Proposta de 

Regulamento de Dados (“Data Act”) relativa ao acesso equitativo aos dados e a sua utilização. 

Ambos após aplicação “direta” em Portugal por serem Regulamentos e não diretivas (que 

neste último caso precisa de um diploma de transposição para o direito nacional). 

Mas será que estas novas iniciativas respondem adequadamente aos desafios legais e 

regulatórios trazidos pela extraordinária quantidade de dados atualmente disponível? Quais 

serão as preocupações e desafios que o regulador europeu procura acautelar com os novos 

diplomas legais? E como podem os stakeholders do ecossistema da economia dos dados, tanto 

no setor privado como no setor público, beneficiar do enorme potencial deste ativo, 
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garantindo sempre a conformidade com o crescente número de instrumentos legais que 

pretendem regular a sua utilização? 

Filipe Batista, da Representação Permanente de Portugal Junto da União Europeia, e 

europeísta convicto, não hesita em considerar que o que estamos a viver agora faz parte de 

uma grande estratégia que a Comissão Europeia iniciou: “o mundo já mudou, mas a Europa 

também está a mudar o mundo”. 

A Europa está a fazer uma abordagem que a distingue dos principais concorrentes e que é um 

marco regulatório: “estamos a liderar este processo numa opção de escolha consciente que 

está bem patente nas peças jurídicas que estão a passar para os estados-membros”. 

A economia de dados tem de ser vista por camadas. As economias mais maduras inspiram 

muito as restantes numa transição para o mercado de dados e a Europa está a começar a usar 

ferramentas que permitem tirar partido mais consciente do próprio mercado de dados. É 

importante que seja identificada a mudança que está na base desta diferenciação - um 

princípio mais centrado no Ser Humano e na privacidade das pessoas, ao contrário do que 

acontece com os nossos principais concorrentes (EUA e China) que usam de forma abusiva os 

nossos dados pessoais. Para se afirmar, Portugal terá de apresentar uma alternativa para 

armazenar esses dados. 

Para Portugal se afirmar no mercado digital como um todo, e para que as empresas possam 

beneficiar das oportunidades que esta regulação cria, tem de se destacar no processo digital 

das economias setoriais. O processo de digitalização está em curso, desde os setores mais 

tradicionais como a agricultura, assim como em outros setores como nas áreas de media e 

audiovisual, gamming e metaverse. Portugal deve afirmar-se como principal entrada de dados 

do atlântico sul, promovendo os seus pontos de amarração de cabos submarinos (como Sines) 

e criar sinergias com outros Estados Membros da UE, como a Irlanda e Espanha, no sentido 

de promover o conceito de plataforma atlântica de dados. Ao mesmo tempo investir na 

atração de investimentos em centros de armazenamento de dados que sustentam todo este 

ecossistema 
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Filipe Batista não partilha da opinião que esta regulamentação se apresente como um 

desincentivo à inovação, mas sim como um instrumento que cria “regras claras” para se abrir 

as portas a essa inovação: “a inovação é regrada, não travada. O que dizemos aos estados-

membros é que a investigação tem de ter no centro da sua evolução os direitos fundamentais 

da União Europeia. Bruxelas pretende alavancar vantagens com estas medidas”. 

A Comissão Europeia pretendeu desenvolver uma política interna de regulação digital com o 

DSA e DMA, promovendo depois as ferramentas necessárias, para que os estados-membros 

o possam fazer autonomamente, contudo de forma harmonizada e coordenada, e aqui peças 

como o DGA e os futuros regulamentos de IA e dos dados serão determinantes. Sendo esta 

uma união de estados (e não uma federação de estados) houve esta necessidade de 

desenvolver uma política clara que seja mais próxima dos stakeholders e, para isso, “uma 

consulta pública que seja bem conhecida e com um maior envolvimento das partes 

interessadas é uma ajuda fundamental”. 

Será, também, dado um maior incentivo à partilha de dados na AP, para que fiquem 

disponíveis para o setor privado e para a academia. 

Para Graça Canto Moniz, da Universidade Lusófona e FUTURA, o novo quadro regulatório 

da União Europeia torna altamente pertinente a discussão deste tema. 

Estamos muito habituados a ouvir falar de proteção de dados, mas os dois diplomas em 

discussão abarcam dados pessoais e não pessoais, como a geolocalização, comandos dados a 

um carro inteligente ou o desempenho do assistente à condução. A estratégia da UE passa a 

incidir também na relação entre empresas e Estado para corrigir práticas de utilização de 

dados. 

A intenção destes dois diplomas é criar um mercado único europeu de dados justificado pelo 

momento tecnológico que estamos a viver com a chegada da internet das coisas. Hoje 80% 

dos dados são tratados em computação centralizada e 20% em computação periférica e a 

breve trecho estas percentagem podem, inclusivamente, reverter-se. 

Para que esta nova estratégia europeia possa resultar, há alguns problemas a ultrapassar, 

como a fragmentação regulatória, interoperabilidade, qualidade, disponibilidade e acesso aos 
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dados, cibersegurança, falta de confiança e desequilíbrios no poder de mercado. O modelo de 

governação de dados nos Estados Unidos aposta em grandes plataformas e na concentração 

de dados num número restrito de players. O modelo chinês está centrado num player único - 

o Estado. E a União Europeia quer criar um terceiro modelo para o qual vai atuar em três 

frentes distintas: 

1. Regulação: Regulamento de Proteção de Dados e Proposta de Regulamento de Dados; 

2. Investimento: A UE vai investir muito dinheiro em correção da infraestrutura 

tecnológica dos espaços comuns de dados interoperáveis; 

3. Influência: Capacidade de criar legislação com ramificação para outras geografias. 

Estes dois diplomas em discussão na sessão da APDSI são duas peças de um “puzzle” 

regulatório que está a ser construído e que será composto por dados abertos, dados pessoais 

e mercado único de dados. De acrescentar que têm, pelo menos, dois pontos em comum entre 

eles que são a construção de espaços comuns de dados na União Europeia. As autoridades 

nacionais desempenham várias funções: apoiam os organismos de setor público e controlam 

e o incentivo à partilha equitativa, consolidando um ambiente de segurança - tudo condições 

para permitir a reutilização dos dados sob a sua custódia. Esse repositório de dados deve ser 

disponibilizado voluntariamente para fins de interesse geral. 

A inspiração para este modelo de governação vem de modelos de vários estados-membros e 

das boas experiências vindas da Finlândia, França e Alemanha. 

 

O regulamento relativo à Governação de Dados compõe-se de cinco atores-chave: 

• Definição de organismos de setor público: devem criar um ambiente de tratamento 

seguro para garantir a reutilização dos dados que estão sob a sua custódia; 

• Serviços de intermediação de dados: facilitadores da partilha de dados; 

• Organizações de altruísmo de dados: para fins de interesse geral; 

• Autoridades nacionais: apoiam os organismos do setor público na partilha de dados e 

controlam os intermediadores; 

• Comité europeu de inovação de dados: que não tem funções de fiscalização. 
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Na proposta de regulamento de dados surgem a partilha dos dados de produção de 

eletrodomésticos inteligentes, inovação em contextos de desequilíbrios de poder (start-ups 

devem poder aceder aos mesmos dados que as grandes empresas) e troca de prestadores de 

serviços. 

 

Pontos fracos e fortes da regulação dos dados 

Do lado das vantagens pode destacar-se o altruísmo dos dados e a abertura para a sua 

partilha. Esta legislação pode puxar e reforçar outras áreas. Também obriga a identificação de 

pessoais e não pessoais. Outra vantagem é também o estímulo à inovação com base no acesso 

e partilha de dados, e sinergias criadas com a proteção de dados. 

Os desafios são da ordem da complexidade regulatória, na medida em que surgem conceitos 

jurídicos novos e eventual incompatibilização com outras áreas do Direito - conflito com a 

proteção de dados e limitação da finalidade prevista no RGPD.  

Esta tendência da descentralização e da web 3.0 vai dar mais poder ao titular dos dados 

(utilizador final).  

João Curado da Silva, Diretor de Estratégias e Governo Digital da Agência para a 

Modernização Administrativa, destaca que os objetivos principais da AMA nesta matéria 

passam por angariar mais conjuntos de dados de setores públicos e privados (as respetivas 

entidades serão sempre proprietárias desses dados), dar respostas a alguns desafios e 

estratégias para o 5G relacionados com cloud e smart cities, além de acautelar sempre a 

cibersegurança. 

“Sentimos na AMA falta de recursos na parte jurídica e nos dados. Pessoas mais especializadas 

têm pouco tempo de permanência nos locais; faltam-nos literacia, capacitação e formação”, 

lamenta João Curado da Silva. 

As questões de ética preocupam bastante as entidades que estão a trabalhar nesta nova 

regulação, mas também será um dos mais importantes focos para os profissionais que lidam 

com inteligência artificial e na ciência dos dados, daí que seja importante motivar para os 
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benefícios que podem ser criados a partir daqui. As entidades privadas e públicas têm muito 

a ganhar se conseguirem aproveitar dados que não são do seu domínio, até porque, até ao 

final de 2030, estima-se que os novos empregos e os novos portais criados a partir desta 

nova economia dos dados possam gerar cerca de 194 mil milhões de euros.  

Na AP a interoperabilidade dos dados continua a ser um desafio, devido à “eterna” questão 

dos silos que se instalaram por questões culturais e pela falta de recursos humanos 

especializados. Para João Curado da Silva a administração pública, principalmente local, ainda 

não está preparada para lidar com dados em streaming e analíticos em tempo real. 

Marco Painho, Professor da Nova IMS, reforça que os obstáculos não se colocam apenas na 

administração pública, mas sim em Portugal no geral onde há um “problema de cultura 

institucional em relação à importância dos dados na sociedade”, mas é fundamental caminhar 

rumo a uma inovação onde toda a gente utilize e lucre com os dados. É necessário haver 

consciência de que o valor da informação também é perecível e não se gasta por se dar mais 

vezes, mas “estamos a olhar para isto com muita desconfiança”. 

Para que tal aconteça, talvez seja necessário montar um esquema de recuperação de custos, 

onde se possa cobrar pelos dados contornando a “desconfiança generalizada e a desconexão 

entre legislação em vigor e cultura institucional”. Este não deixa de ser um quadro complexo 

que junta legislação, cultura institucional, e as relações entre Estado, academia e empresas. 

Em Portugal verifica-se um problema de cultura institucional em relação à importância que os 

dados têm no desenvolvimento da sociedade. Não existe uma cultura dentro das organizações 

do setor público que faça com que exista uma política clara sobre os efeitos que os dados 

produzem. Por outro lado, também não estão previstas penalizações para as instituições 

públicas que não têm essa cultura de partilha de dados. 

Na área da saúde a situação é ainda mais grave porque existe uma cultura nas instituições de 

saúde de que os dados não estão sujeitos a qualquer política porque são obtidos através de 

contactos pessoais. Todavia, se forem disponibilizados de forma correta, não há como não 

serem bem aproveitados. 
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A intervenção regulatória na proteção dos cidadãos e consumidores de serviços digitais 

• Respondendo à pergunta da audiência relativa ao “dados.gov” onde está a 

arquitetura dos dados? Quem cria, utiliza e apaga os dados? Qual é o organismo com 

autoridade para o fazer? 

O papel dos juristas é fundamental para desbloquear situações duvidosas que possam surgir. 

Há a necessidade de estabelecer uma política clara e objetiva na escolha de quem tem as 

competências para fazer o enforcement das regras implícitas na economia de dados. Há um 

grande défice de cultura digital na sociedade civil que tem de se ultrapassar. 

Em conclusão, o novo regulamento e proteção de dados implica vontade das entidades 

públicas em partilharem esses dados. A AMA pretende incentivar as entidades públicas a 

partilharem com o privado e a identificar conjuntos de elevado valor. A possibilidade de se 

cobrar um preço pelos dados abre portas para que este se possa afirmar como um novo 

negócio. 

 

Gravação: https://youtu.be/9tDV1Q6uZOo   

https://youtu.be/9tDV1Q6uZOo
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Conferência “Inovação, Dados e Digital: Como definem o 
Futuro da Saúde?” 

15 de dezembro de 2022 

 

Depois da pandemia de COVID-19 que abalou o mundo durante cerca de dois anos, a saúde de 

cada um de nós passou a ser um ponto fulcral para entidades reguladoras, profissionais e 

prestadores de cuidados de saúde, gestores e provedores de tecnologia. 

A promoção contínua da saúde dos cidadãos é hoje assegurada por avanços tecnológicos como 

telecuidados, genómica, análise de dados, inteligência artificial e integração de cuidados, 

numa altura em que a medicina personalizada se afigura como uma das grandes conquistas 

da tecnologia. 

 

--- 

Na sessão de abertura da conferência anual da Saúde da APDSI, Maria Helena Monteiro, 

Presidente da Direção da Associação, agradeceu a presença de todos os que – 

presencialmente ou à distância – encontraram disponibilidade para discutir questões que 

atualmente se colocam sobre o futuro da nossa saúde, através das modernas tecnologias 
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digitais. Lembrou ainda que, em 21 anos, a APDSI fez 13 conferências sobre o tema da saúde 

digital e, dessas, 11 foram realizadas no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL).  

Fernanda Santos, do Conselho Diretivo do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, assumiu-

se como grande adepta das tecnologias na saúde, pelo que vê com bons olhos esta parceria 

com a APDSI que tem dado “um forte contributo nesta área e por esse motivo acolhemos 

sempre com muito entusiasmo as suas iniciativas neste espaço”. Fernanda Santos acredita 

que o futuro do SNS passa pela transição digital, tanto na prevenção como no tratamento, 

algo que virá a ser revolucionário numa abordagem futura. 

Para Paulo Sousa, Coordenador do Grupo de Missão “Saúde” da APDSI, que neste último 

ano embarcou numa experiência internacional em que tem a oportunidade de analisar 

dados em saúde, de diferentes fontes, e de identificar cidadãos em maior risco, a 

conferência é um momento importante para se perspetivar “para onde vamos, tendo em 

conta o contexto internacional”. 

É consensual que a maioria dos desafios atuais passa pela evolução para uma prestação mais 

preventiva com uma aposta clara na saúde pró-ativa e preditiva. Exemplo disso são os testes 

genéticos feitos à nascença, que permitem, pelo menos, antecipar alguns riscos que podem 

influenciar a saúde de cada individuo. Estes testes genéticos já permitem também identificar 

quais são os medicamentos e as doses mais eficazes para cada cidadão. “Conhecer a genética 

é uma forma de se chegar a outros dados de natureza comportamental. A solução para muitas 

questões de saúde está na partilha dos dados”, conclui. 
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Ricardo Mestre, Secretário de Estado da Saúde, referiu-se a um desejável “feliz casamento” 

entre ciência, saúde, tecnologia e inovação. Os cuidados de saúde são uma área onde a 

tecnologia continua a ter um espaço fundamental para se acompanharem as necessidades da 

população, principalmente quando, fisicamente, não é possível essa proximidade. A saúde 

digital é uma das áreas onde a tecnologia é mais emergente e para a qual a população está 

mais recetiva a uma evolução: “os barómetros dão-nos esse feedback”, afirma o Secretário de 

Estado. 

O reforço das tecnologias no âmbito da saúde conseguiu romper com a maioria das 

fronteiras precisamente no período mais crítico da COVID-19, quando os utentes e também 

os profissionais de saúde encontraram novas formas de acompanhar quem não podia estar 

fisicamente próximo para a prestação de cuidados de saúde numa “forma consolidada de 

aprofundar ganhos e transformar o modo como se prestam cuidados de saúde. A tecnologia 

não é um fim em si mesma”. 

Para o ano de 2023 a Secretaria de Estado está, nas palavras do seu representante, mais 

focada na prevenção da doença e, nesse propósito, a tecnologia é realmente importante. O 

acesso ao SNS é um objetivo muito fundamental, bem como o de chegar aos meios 

complementares de diagnóstico, tratamento e prevenção, como os rastreios. “A tecnologia já 

ajuda, mas pode ajudar ainda mais, por exemplo, na prestação de cuidados ao longo da vida”, 

refere, sem esquecer que para que toda esta dinâmica funcione bem e seja confiável é, ainda, 

necessária uma aposta maior na área da cibersegurança. 
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O Secretário de Estado referiu-se também à valorização da carreira dos profissionais de saúde, 

como sendo uma “prioridade política” no novo ano. 

Outro ponto na lista de prioridades é o investimento na transição digital graças a 300 

milhões de euros vindos do PRR que assenta em quatro eixos: 

1. As infraestruturas (parque tecnológico) que têm de dar asas ao sonho da disrupção; 

2. Os cidadãos que têm de ter todos os cuidados de que necessitam de forma integrada 

e com a proteção dos seus dados assegurada; 

3. Os profissionais que vão ser alvo de um conjunto de medidas que incluem a 

desburocratização de processos; 

4. A interoperabilidade dos dados que permite saber os cuidados e as necessidades 

específicas de cada pessoa.  

O potencial da utilização dos dados do ponto de vista preventivo e de resposta às necessidades 

é um grande desafio. “O espaço europeu de dados em saúde permite estarmos na vanguarda 

da saúde”, concluiu Ricardo Mestre. 

 

PAINEL 1: “A PREVENÇÃO E BEM-ESTAR ATRAVÉS DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO” 

 

Ana Teresa Freitas, Professora no Instituto Superior Técnico (IST), especialista em Biologia 

Computacional, trouxe à conferência da APDSI a parte da engenharia, matemática e 
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modulação integradas na biologia, no projeto chamado “One million genomes”, que 

começou em 2018 e está a ser desenvolvido na Europa. 

Num primeiro passo foi feito o envolvimento das entidades públicas dos vários países num 

alerta para a necessidade de criação de um banco de dados de genómica para cada cidadão 

europeu; em 2021 estabeleceram-se as guidelines para éticas legais e em 2022 mostraram-se 

implementações com o objetivo de escalar o projeto. 

Todavia, em Portugal deu-se um primeiro passo importante que foi a assinatura do protocolo 

com outros países da Europa (por parte do Ministério da Saúde), mas a pandemia atrasou 

todo o processo. 

A Estónia é o país europeu mais avançado em matéria da genética para a prevenção e está a 

usar esses dados na prática clínica (não na investigação). Reino Unido e Suécia também estão 

a seguir este caminho. 

A professora do IST apresentou exemplos práticos de como a informação genética de cada 

individuo pode ser utilizada na escolha da melhor terapêutica a adotar em doentes 

oncológicos, para os quais a quimioterapia pode não ser a intervenção mais indicada, 

evitando-se, assim, muitos efeitos secundários e por vezes falha terapêutica. 

Os modelos poligénicos de risco permitem antever o risco que determinada pessoa tem de 

vir a desenvolver doenças muito comuns, como é o caso das doenças cardiovasculares. 

Na infraestrutura computacional da Associação BIODATA.PT sediada no IST estão a ser 

instalados sistemas computacionais que permitem a partilha de dados de saúde e genómicos, 

para fins de investigação a nível nacional e internacional.  Esta instalação realizada no contexto 

do projeto GDI (Genome Data Infrastructure) vai permitir estabelecer parcerias com outros 

países área da investigação genómica, acelerando o desenvolvimento e a utilização dos 

modelos poligénicos de risco. Em Portugal já existem empresas que desenvolveram soluções, 

i.e. testes genéticos, que utilizam estes modelos de risco, permitindo aos profissionais de 

saúde e a cada cidadão investir no desenvolvimento de uma medicina cada vez mais 

personalizada.   
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De referir que os efeitos adversos à medicação levam a cerca de 200 mil mortes anualmente 

na Europa e que 11% das idas às urgências em Portugal devem-se a efeitos secundários com 

medicamentos. 

Henrique Martins, Professor Universitário e Consultor especialista em eHealth, fez uma 

apresentação sobre inovação nos dados e no digital na prevenção e bem-estar através de 

tecnologia de inovação. 

Estamos a atravessar um momento decisivo ao nível europeu em que se discute o 

regulamento European Health Data Space (só fica fechado no final de 2023) e aqui importa 

refletir qual o espaço mais importante para o cidadão europeu. Portugal rege-se por legislação 

de 2005, que necessita de atualização urgente. 

Acredita-se que os dados mais importantes do cidadão são os que dizem respeito à sua saúde. 

O personal data space no contexto da transformação dos cuidados de saúde é muito 

importante porque o bem-estar e a prevenção dependem da capacidade de cada pessoa 

entender que a doença surge na mesma medida em que desafia o seu risco biológico (genes, 

enzimas, etc.). Através desta autoajuda com base na consciencialização de dados (datificar a 

existência humana), vai ser possível constituir a base da pirâmide - capacidade de aceder aos 

dados que existem relativos a cada indivíduo, sobre a sua própria saúde ou doença e acumulá-

los onde se pretender. 

Privacidade, confidencialidade e segurança têm de estar asseguradas desde o nível mais 

básico da pirâmide. Numa fase mais avançada, trabalha-se sobre a curadoria dos dados – a 

sua “limpeza”, melhoria e controlo desses dados por humanos ou sistemas de inteligência 

artificial desde que autorizados. 

A relevância e pertinência do acesso aos dados de que dispomos é muito importante, mas 

de nada servem se não se conseguirem visualizar e entender.  

No nível mais avançado deste trabalho com dados, está a sua efetiva utilização resultando em 

informação útil para repor a saúde depois da doença e “para vivermos com os 

constrangimentos inerentes às nossas características que talham a nossa saúde, mas que não 
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têm de conduzir a um estado de doença”. O bem-estar inclui a capacidade de viver com a 

doença porque se sabe o que fazer face a uma situação inesperada. 

Henrique Martins antevê que a prevenção no futuro assente em dois conceitos 

fundamentais: medicina personalizada e de precisão.  

Este quadro vai verificar-se graças à combinação de genomas para melhorar a dosagem do 

medicamento aplicado de forma cada vez mais individualizada. “No futuro não vai haver uma 

profilaxia ou uma vacina igual para toda a gente; temos de conseguir datificar as diferenças e 

esse espaço de dados pessoal tem de ser personalizado porque varia de pessoa para pessoa”. 

Este espaço permite uma abordagem com base nas características representadas por dados. 

A medicina de prevenção também tem de passar a ser à distância. A teleprevenção com base 

na monitorização de parâmetros de saúde que estão a deteriorar-se, permite antever 

situações; há parâmetros saudáveis que podem sofrer mudanças e implicam mudanças de 

comportamento. 

Tudo isto obriga a um ativismo dos dados através da sociedade civil, mas também associações 

de doentes e consumidores de um modo geral. “Uma saúde digital mais inclusiva passa pelo 

bom uso dos dados e isso não é guardá-los; é sim fazer uma partilha segura e efetiva de tal 

forma que possam ser geradores de saúde para a sociedade em geral”, finaliza o professor. 

 

PAINEL 2 “MEDICINA PERSONALIZADA: PROMESSA OU REALIDADE?” 

 



Realizações da APDSI no ano de 2022 

 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  84 

O painel 2, chamado “Medicina personalizada: promessa ou realidade?”, foi moderado por 

Ricardo Dias, Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ricardo Dias 

referiu que para um produto ser bem-sucedido não basta ter potencial; este tem de se 

materializar e no caso da medicina personalizada o importante é que chegue aos utentes. O 

potencial do European Health Data Space será algo que não poderá ser ignorado. É expectável 

que se materialize numa economia de 11 mil milhões de euros na União Europeia, dos quais 

5,5 mil milhões são resultado direto da interoperabilidade. Efetivamente, em Portugal não há 

muitos dados sobre a capacidade produtiva nesta área, mas estima-se que em 2022 o valor 

competitivo das start-ups em eHealth ronde os 309 milhões de euros, sendo que a medicina 

personalizada represente 34% deste investimento. Em 2021, a Faculdade de Ciências efetuou 

um estudo de perceção pública, onde se concluiu que 54% dos portugueses, com idade 

superior a 18 anos, está disponível para investir até cinco euros mensais em soluções digitais 

na área da medicina preventiva. “Somos o país com maior disponibilidade de investimento 

privado per capita da UE”, afirmou Ricardo Dias. 

Neste painel, além da formação tecnológica, os intervenientes têm formação formal e prática 

em medicina e complementar em diversas outras áreas da saúde. 

 

Hugo Ferreira, Science Lead da Ablute, apresentou a start-up que pretende aferir qual é o 

nosso estado normal de saúde e determinar com antecedência quando estamos a ficar 

doentes, algo que, acredita, pode vir a revolucionar a monitorização da saúde e da doença.  

Através de uma sanita inteligente, com biossensores que podem fazer análises ao longo dos 

dias, é possível perceber quando o ritmo normal de vida de uma pessoa está a ser abalado e, 

deste modo, o próprio utilizador perceber antecipadamente quando está a ficar doente.  

Hoje em dia é necessário fazer a colheita de análises, muitas vezes invasivas, esperar pelos 

resultados e pela sua interpretação, algo que tem custos. Com a sanita da Ablute é possível 

perceber os parâmetros base que caracterizam cada um de nós e identificar alterações, 

através de uma análise à urina amiga do ambiente (usa menos 92% da água atualmente gasta 

na limpeza destes equipamentos sanitários). 
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A intenção da Ablute é ter um objeto de custos acessíveis, que os sensores possam vir a 

analisar vários parâmetros que podem estar relacionados com várias doenças, com um sensor 

reutilizável.  

Os exames podem ser realizados no centro de saúde e é uma peça que pode ser muito útil 

para a indústria farmacêutica com medicação em desenvolvimento, ou nos ginásios. 

 

Ana Rita Constante, Co-fundadora e CEO da eBreathie, começou a start-up porque todos os 

dias via pessoas em sofrimento devido a ataques de asma, a doença crónica respiratória 

mais comum no mundo, responsável por 400 mil mortes por ano (70 mil milhões de euros 

em custos para a saúde) e já com um milhão de diagnosticados em Portugal. 

A doença tem medicação muito eficaz (inaladores), mas a verdade é que metade dos doentes 

não a fazem e 80% não a fazem de forma correta. O esforço da empresa vai no sentido de 

proporcionar uma melhor utilização dos inaladores para terem o efeito que é suposto terem. 

O eBreathie é um dispositivo médico físico que se anexa ao inalador, recolhe dados e 

transmite-os à app, o que permite ao doente monitorizar a medicação que já lhe foi prescrita 

e depois os dados seguem para uma plataforma em que os médicos podem ver como está a 

correr o tratamento. 

Existem vários passos para que a técnica inalatória seja eficiente, mas o principal problema 

prende-se com a técnica de inspiração do ar por parte do doente quando faz o seu inalador. E 

é aqui que reside o problema: o doente vai fazer a medicação, mas não inspira ar suficiente e 

é isso que o eBreathie controla em tempo real, dando indicação se é necessário repetir o 

procedimento ou se a medicação ”chegou onde é suposto”. Todos os dados ficam na posse 

do doente e do seu médico. 

A aplicação associada ao device permite fazer vários controlos e até saber o estado do tempo 

no local onde o doente está ou para onde vai, com base no GPS do telemóvel. 

A proposta de valor da eBreathie é fazer uma monitorização à distância e perceber como está 

a ser a gestão desse doente ao nível de sintomas, medicação e dos efeitos adversos. Com base 
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nessas informações, o médico pode optar por necessário chamar o doente mais cedo, 

adequando os seus cuidados de saúde. Mais de 90% dos doentes são jovens e o objetivo é que 

este aparelho seja o menos intrusivo possível. 

“O valor dos dados em cuidados de saúde é imenso e queremos usá-los com benefícios para 

o doente, para o médico e para o sistema nacional saúde para conduzir a melhores políticas e 

para melhorar a qualidade de vida dos doentes”, fechou Ana Rita Constante. 

 

David Rodrigues, VP da Uphill, apresentou um caso de sucesso. Fundada em 2015, a UpHill 

está presentemente em expansão internacional, nomeadamente em diversos hospitais na 

Suíça e em Espanha. 

A missão da empresa pessoas é dar às pessoas cuidados de saúde ótimos e indicados para um 

indivíduo em específico, criando janelas de tempo aos profissionais e instituições de saúde e 

ao doente “através da alteração do modelo de cuidados para com doenças que já não são 

episódicas e que precisam de uma atenção contínua no tempo”. 

Os cuidados de saúde atualmente não estão estruturados, o que leva a uma prestação de 

serviços reativos, em que basicamente só funcionam quando a pessoa já está doente e vai em 

busca desses cuidados num quadro já de incerteza sobre o futuro.  

“Estamos a atuar no contínuo dos cuidados desde a fase assintomática até ao follow up. 

Poupamos horas de enfermeiros ao telefone a fazer esses follow-ups”, referiu David 

Rodrigues. 

A ferramenta de apoio à decisão funde aquela que é a melhor evidência dos passos que o 

doente deve seguir e essa recolha antecipada de informação permite poupar muito tempo 

nas consultas.  
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

• Será a medicina personalizada uma promessa ou uma realidade? 

Hugo Ferreira lembrou que é importante conhecer muito bem o historial do doente, Ana Rita 

Constante gostaria de ver nascer um sítio onde estivesse todo o historial clínico integrado do 

doente e David Rodrigues complementa que todo o sistema devia estar focado, em primeiro 

lugar, no doente, com uma aposta nos dados abertos. 

• Qual o papel do cidadão neste processo? 

“É a chave”, responde Hugo Ferreira que quer ver a pessoa no centro numa mudança de 

paradigma atual da sociedade. 

• Quais os fatores críticos de sucesso para as vossas organizações? 

Hugo Ferreira afirma que o segredo é resolver um problema existente, mas considera que 

Portugal não é um mercado fácil onde não há cultura de risco, mas sim um estigma à volta da 

falha. “A burocracia amordaça a inovação que se podia fazer e melhor adaptação ao 

mercado”, lamentou. Todas as considerações regulatórias são pensadas by default e by 

design. 

Ana Rita Constante está muito otimista e um dos fatores de sucesso que sublinha é igualmente 

um problema que precisa de solução, além da versatilidade que, enquanto médica, tem 

demonstrado, a que acrescenta a capacidade de aprender matérias novas. Pelo lado menos 

positivo, destaca-se a parte regulatória que é também muito pesada, e tem de ser pensada 

desde o início, mesmo antes do primeiro protótipo ser testado. 

Gestão da mudança, é o que ressalva David Rodrigues, que ainda refere uma boa gestão de 

dados para melhor prestação de cuidados ao doente. 
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PAINEL 3 “PREVENÇÃO, BEM-ESTAR E GESTÃO DA SAÚDE DIGITAL” 

 

O terceiro painel sobre “Prevenção, bem-estar e gestão da saúde digital” contou com 

moderação de Filipa Fixe, vogal da Direção da APDSI. 

O papel dos dados no tratamento e prevenção do VIH foi o tema da apresentação de Nuno 

Marques, da Oracle. O combate ao vírus HIV remonta a 1980 quando ainda não havia 

quaisquer dados à disposição. Cada médico tinha um caderno onde anotava reações e 

evoluções da doença e um grupo inicial de profissionais a trabalhar com estes pacientes 

juntou-se para começar a standardizar sintomas e como cada paciente reagia ao tratamento, 

o que resultou em 100 a 200 páginas de um primeiro relatório médico, disse Nuno Marques: 

“tinham que se juntar, comparar informações e criar padrões de análise destes dados rumo à 

vitória na prevenção”. 

Progressivamente, estes médicos foram colocando tudo em formato digital num repositório 

nos Estados Unidos. Tinham por objetivo reduzir a carga viral dos pacientes, ao ponto em que, 

mesmo sendo portador do vírus, não o transmitisse à comunidade em que estava inserido. 

Ainda assim, o vírus continuou a aumentar devido a inúmeros fatores clínicos, mas também 

devido a estigmas sociais e comportamentos aditivos por parte do doente. 

Hoje em dia e com a utilização de sistemas de informação e interoperabilidade de dados cada 

doente tem um registo eletrónico individual.  

De referir que a Oracle participou na iniciativa data for care na qual foram feitos testes para 

que todos os especialistas, independentemente dos sistemas que usam, possam utilizar os 
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dados disponíveis para conseguirem avanços no combate ao vírus. A transformação dos dados 

em conhecimento consegue-se com a vontade dos doentes em fornecerem esses mesmos 

dados pessoais para combate à doença, o que se vai conseguindo com recurso a tecnologias 

como machine learning (ML) e Inteligência Artificial (IA). 

Hoje em dia e com a interoperabilidade de dados é possível aexploração de data layers que 

permitem extrair resultados do ponto de vista clínico e perceber a taxa de readmissão de um 

doente e a que tratamento reage. 

 

A gestão dos dados de Saúde - o projeto Infobanco, foi trazido por Préstimo Guerreiro, da 

NTT Data, já implementado em Madrid, onde muitos doentes estão a transitar dos hospitais 

para os cuidados primários de clínicas de proximidade ao domicílio com acompanhamento 

remoto. 

Os nossos dados de saúde estão espalhados por múltiplas entidades e não tiramos proveito 

deles. O Infobanco é uma rede conectada para possível partilha de dados tendo em conta a 

semântica para a normalização dos mesmos, precisamente aquilo de que os sistemas 

necessitam para trabalhar. 

Atualmente os utentes em Portugal não beneficiam de uma efetiva partilha de dados por 

forma a poderem aceder-lhes. Nestes hospitais de Madrid o sistema foi feito por forma a 

permitir uma arquitetura de dados clínicos com um repositório personalizado, garantindo, 

assim, uma melhor qualidade e quantidade de dados disponíveis para haver iniciativas mais 

eficazes que possam ajudar os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões e reduzir 

episódios de dor aguda nos utentes. 

O cenário anterior à chegada do Infobanco tinha dados obtidos nos cuidados primários ou 

agudos, mas sem qualquer ligação entre eles. 

O cenário atual comporta dados em quantidade e qualidade, menos desperdício graças a 

informações obtidas a partir de diferentes fontes, maior visibilidade em tempo real das 
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operações e da experiência do doente, melhor inteligência do sistema (precisão dos dados) 

e melhor deteção e prevenção da doença. 

 

João Pires Marques, Integrated Health Solutions at Medtronic, debruçou-se sobre “Acelerar 

a Digitalização com Inovação Aberta, o caso de Hospitalização Domiciliária”. 

A Medtronic é uma empresa americana que se tornou muito conhecida por ter sido a primeira 

a desenvolver o pacemaker. “Resumidamente vendemos medical devices inovadores em 

caixas pequenas ou maiores, mas onde a IA e a digitalização fazem parte intrínseca das 

soluções”.  

Em 2023 a empresa quer ir além das “caixas”, dos devices, do digital, utilizando a inovação 

para dar valor aos dados que estão “na raiz do desenvolvimento da saúde” e ajudar os 

profissionais deste setor a aceder e utilizar os dados: “queremos medir e partilhar outcomes 

trabalhando em parceria”, manifesta João Marques.  

A Medtronic, muito presente na área da cardiologia e cirurgia, acompanha mais de 70 

condições clínicas, com muita atenção aos custos para o sistema. O digital permite-lhe estar 

em todas as fases: preparação, cirurgia, digital surgery, apoio à melhoria da prática clínica, 

apoio a soluções de recuperação e partilha de dados de doenças como na diabetes, com um 

conjunto de soluções diferenciadoras desenvolvidas através de ecossistemas de inovação.  

“Se ainda não há soluções abrimo-nos ao mercado, procuramos parceiros, partilhamos as 

necessidades e em conjunto vamos à procura dela”, descreve João Marques a propósito do 

nascimento da solução Better Home, que deu os primeiros passos em 2020 e cresceu num 

ecossistema que lhe foi favorável. 

João Marques apresentou o caso de um hospital virtual que já existe em Madrid onde este 

modelo é absolutamente crítico para salvaguardar a sustentabilidade da prestação de 

cuidados de saúde à população, através de soluções mais eficientes; A visão foi passar de 20 

camas para 300 em poucos anos, utilizando soluções digitais para obter economias de escala 

e crescer através de ganhos significativos de eficiência. Esta é uma inovadora forma de 
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trabalhar com o apoio tecnológico e da digitalização, permitindo prestar mais e melhores 

cuidados com base em menos recursos por doente. Passar para metade os custos com o 

doente é um passo fundamental para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, mantendo o 

foco na personalização cuidados. Inovação está centrada em soluções digitais que nos 

permitem mudar sustentadamente a forma como trabalhamos. 

 

Catarina Gonçalves, da Maxdata, falou sobre "O Impacto da Desmaterialização da 

Requisição" inspirada pelo facto de 70% das decisões médicas dependerem de exames. Para 

cada paciente, normalmente, são prescritos nove exames, o que se traduz em muita 

informação que se pode utilizar no futuro, mas a transparência nessa informação é muito 

importante. A requisição eletrónica é um veículo que permite melhorar muito o processo e os 

cuidados de saúde com redução dos tempos de resposta. A sua implementação vai permitir 

um melhor suporte à decisão clínica, melhorar a comunicação entre todos os intervenientes, 

através de uma requisição de exames mais precisa, com redução do erro humano e melhoria 

generalizada dos cuidados prestados com redução dos tempos de resposta. 

Em 90% das instituições de saúde existem requisições departamentais e apenas em 10% 

encontramos requisições transversais.  

As principais guidelines da requisição eletrónica são a possibilidade de se aceder a uma 

informação específica e recente, com a indicação de quantos outros exames já foram feitos 

anteriormente daquele tipo e a quantos dias de internamento conduziu aquela crise em 

análise. Tudo isto se traduz numa poupança de custos. 

Para o médico a requisição tem de ser algo rápido, simples, eficaz e catalogada, ou seja, a 

linguagem tem de ser acessível e compreendida por todos os médicos e técnicos. É verdade 

que atualmente já existe desmaterialização da requisição que faz a integração automática 

com o sistema LIS (laboratory information system), da MaxData, com integração dos dados 

no sistema prescritor. 

O objetivo atual do projeto em que a Maxdata participa tem a ver com o alargamento desta 

partilha de informação dos resultados por todos os prescritores. 
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O maior desafio do momento está relacionado com os códigos dos exames (cada catálogo tem 

cerca de três mil análises), que obriga a que cada hospital faça um mapeamento dos seus 

códigos internos, sendo um “trabalho que trará muitos benefícios no futuro”. 

Estes dados podem atuar na prevenção, como é exemplo o Predikt, sistema de informação 

para deteção automática, em tempo real, de anomalias epidemiológicas incluindo surtos de 

COVID-19 

 

Cristiano Marques, da Glintt, deu a conhecer a ScreenPharma - validação terapêutica 

assistida com foco na segurança clínica. 

Num hospital de dimensão média em Portugal, um profissional de saúde tem de aceder entre 

14 a 16 sistemas diferentes (admissão, prescrição, registos clínicos); é uma grande 

complexidade de sistemas que importa que conversem entre eles. Esta interoperabilidade, à 

data desta conferência de 2022, já não é uma limitação do ponto de vista técnico, mas é 

extremamente importante que by design e by default estas tecnologias sejam pensadas para 

se unirem entre si.  

Das 800 prescrições diárias, em média, num hospital, cerca de 600 são validadas por um 

farmacêutico - cerca de 200 não são verificadas por um profissional. 

A solução trazida à conferência pela Glintt analisa os dados e o contexto clínico dos utentes 

para dizer quais são as prescrições críticas a ter em atenção, combinando um conjunto de 

dados do utente com outro conjunto de diagnósticos e ainda com as características do utente 

e do hospital que vai atribuir um nível de risco a que o farmacêutico deverá prestar atenção.  

Os dados são recolhidos no contexto hospitalar para fazer uma avaliação clínica com maior 

detalhe e permitir fazer prescrições em segurança. 

O objetivo final é poupar recursos humanos e realocá-los em tarefas de grande 

diferenciação clínica em contexto hospitalar. 
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“How to reinvent prevention healthcare using the power of digital?” - Célia Ribeiro, da 

Accenture, tem a resposta ao afirmar que cada vez é mais necessário o foco em iniciativas 

que privilegiem a saúde e evitem que as pessoas fiquem doentes. O digital é um veículo que 

vai permitir retirar pressão sobre os serviços de saúde e sobre os profissionais. 

Os casos de uso sobre prevenção trazidos por Célia Ribeiro foram o Telecare; um sistema que 

presta apoio domiciliário e ajuda a tratar de situações que não carecem de uma cama e de um 

internamento, para um tratamento mais simples. O digital funciona aqui como um acelerador. 

Também foi apresentado um sistema de inteligência artificial que introduz a capacidade de 

permitir preventivamente que se consiga identificar situações de utentes que poderiam vir a 

desenvolver uma descompensação crónica. Com base em algoritmos de IA foi possível prever 

que um doente podia necessitar de uma hospitalização, reduzindo o número de estadias não 

programadas. 

O terceiro exemplo é o de deteção precoce do cancro da mama. O número de casos do cancro 

da mama tem vindo a aumentar e temos um sistema que faz um rastreio de forma combinada 

através de marcações regulares e diagnósticos e não apenas quando já há suspeitas que 

passam para o cuidado e não na prevenção. “São provas dadas do ponto de vista qualitativo 

e quantitativo”, resumiu Célia Ribeiro. 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES 

 

Luís Goes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos SPMS – Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, referiu que é inegável que no final de 2022 há 
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melhores condições na saúde num contexto “extremamente estimulante”. Vivemos tempos 

com muitas soluções e investimentos na saúde e hoje dispensam-se grandes apresentações 

aos decisores para explicar a importância das tecnologias e do digital. 

No âmbito dos cuidados de saúde primários tem vindo a ser feita uma substituição das 

ferramentas core que era prioritária. Algumas dessas ferramentas vigoravam desde os anos 

90. 

O PRR é um instrumento fulcral na mudança e na adoção de novas soluções para um futuro 

com melhor saúde e com um crescimento muito significativo na utilização quotidiana dos 

dados. 

 

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, voltou a agradecer a participação 

de todas as entidades que participaram na conferência e deixou o convite para a de 2023, 

juntamente com a antecipação de que a APDSI pode vir a lançar um livro sobre a evolução das 

conferências desde 2003. 

Filipa Fixe, Vogal da Direção da APDSI, resumiu que entre as principais ideias deixadas é 

preciso fazer investimento financeiro na gestão da saúde, e congratulou-se pelos oradores 

que viu passarem pelo CHPL com “um brilho nos olhos por um futuro melhor e por um 

caminho a percorrer”. 

Uma das mais sólidas conclusões é a de que é necessário pensar a saúde antes de ficarmos 

doentes, apesar dos tempos incertos que se vivem na Europa neste contexto.  

“A jornada do cidadão só funciona se a inovação for a porta de entrada”, finalizou Filipa Fixe. 
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Webinar 4 “DMA e DSA – Reta Final” 

05 de abril de 2022 

 

A APDSI, no âmbito do seu Grupo de Missão “DSA, DMA, e-Privacy”, prosseguiu a 5 de abril 

com mais um webinar integrado no ciclo sobre “Regulação Digital”. Ao quarto evento foi 

debatido o impacto na sociedade e nas políticas públicas do processo de adoção destes 

regulamentos, numa sessão intitulada “DSA e DMA – Reta Final”.  

Este encontro online juntou os testemunhos de Ricardo Castanheira, Conselheiro/Counselor 

Coordinator Digital/Telecom da Representação Permanente de Portugal junto da União 

Europeia (REPER), e de Pedro Rodrigues Duarte, Legal Counsellor da REPER.  

Este evento contou ainda com os comentários e questões de João Confraria, Professor da 

Universidade Católica Portuguesa na área da Regulação e Concorrência e Políticas Públicas, e 

de Pedro Lomba, Professor na Faculdade de Direito de Lisboa e Sócio coordenador da área de 

Tecnologia, Mobilidade e Comunicações da PMLJ Advogados. A coordenação e moderação da 

sessão estiveram a cargo de Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI.  

--- 
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O Conselho de Ministros e o Parlamento Europeu alcançaram um compromisso 

particularmente rápido quanto ao DMA (Digital Markets Act) e estão a ser feitos os 

progressos na finalização quanto ao DSA (Digital Services Act).  

Ricardo Castanheira, Conselheiro/Counselor Coordinator Digital/Telecom da Representação 

Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER) lembrou que o DSA e DMA 

começaram a ser discutidos durante a presidência portuguesa da União Europeia e, pouco 

mais de um ano depois, o DMA está aprovado e o DSA está na reta final de validação e 

aplicação, naquele que terá sido um recorde de celeridade neste tipo de discussões. A 

Eslovénia manteve o mesmo ritmo depois da presidência de Portugal. Nesta fase já se 

realizaram quatro trílogos (reuniões entre Conselho, Parlamento e Comissão Europeia), e no 

final do mês deve acontecer o quinto e último para um acordo entre os colegisladores.  

Antes do contexto atual de guerra já existia um conjunto de predisposições que previam uma 

situação de gestão de crise; eram protocolos de crise com medidas específicas aplicáveis em 

particular às grandes plataformas (com um mínimo 45 milhões de utilizadores no espaço da 

UE). Estas medidas de mitigação tinham um caráter voluntário, apesar da obrigatoriedade 

anual de validações, seguiam uma estrutura de um código de conduta que se aplica no caso 

da desinformação. O que havia a fazer era introduzir alterações de modo a tornar mais robusto 

o escrutínio dos riscos societais que estas plataformas levantam e que se pudesse ter acesso 

a dados para determinados pesquisadores que estudam o comportamento das plataformas. 

Os motores de busca estão agora obrigados a banir canais de desinformação pró-Russia com 

base na estrutura jurídica das sanções. Esta novidade sublinha a importância das 

plataformas digitais em ambiente de guerra onde há desinformação vs. esclarecimento. Foi 

assim que se começou a perceber que o DSA estava desatualizado. Um dos poucos pontos que 

ainda está em discussão é, precisamente, o de como reforçar os protocolos em ambiente de 

crise. “É um novo e delicado tema que implica um conjunto de obrigações para as plataformas 

e que também implica custos para a própria Comissão que agora passou a ter encargos de 

controlo e avaliação se as plataformas estão a responder bem aos protocolos de crise”, 

esclareceu Ricardo Castanheira.  
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O segundo tema ainda por resolver é a publicidade que inspira duas posições diferentes: a do 

Parlamento Europeu e a do Conselho Europeu, que tem uma posição mais focada em criar 

mecanismos de transparência na forma como as empresas comunicam com os utilizadores na 

interface. Já o Parlamento tem uma posição mais orientada para o consumidor e alertou para 

dois aspetos: banir completamente todo o tipo de publicidade dirigida a menores e 

publicidade de vigilância (a que usa dados dos consumidores para fazer profiling enquanto 

navegamos na Internet). Ambas a partes têm de se aproximar nestas questões desde logo na 

definição de quem é menor (até aos 16 ou aos 18 anos).  

Os motores de busca também ainda estão a motivar discussão porque “foram incluídos pela 

presidência eslovena no artigo 4.o, que trata dos serviços de caching – os que nos ajudam a ir 

rapidamente para determinado tipo de sites, mas não têm nada a ver com motores de busca 

na sua definição técnica e jurídica. É preciso criar um novo mecanismo regulador para os 

motores de busca que são uma montra indireta de conteúdos, portanto, a Comissão Europeia 

preparou uma proposta para um novo artigo que trata especificamente os motores de busca, 

que diz quem são e como se devem comportar. O Parlamento tratou desta questão num 

considerando.  

Outro tema que não está fechado é o que tem uma relação forte com o consumidor; o know 

your business customer principle. A título de exemplo para se perceber melhor, quando vamos 

a um banco para abrir uma conta temos que partilhar muita informação de identidade pessoal 

antes de o poder fazer. No ambiente da Internet fazemos o registo de um domínio usando 

apenas um mail e uma identidade tão fácil que até pode ser falsa, sendo que o mesmo se 

aplica se quisermos comprar alojamento para práticas ilícitas. Na perspetiva do Conselho isto 

só se aplicava a plataformas consideradas de mercados em linha, deixando de fora os DNS e 

hosting services. “É preciso rastrear quem está por detrás de todo o tipo de plataformas”, 

considera.  

Uma última questão que se levanta sobre o DMA passa pela definição dos active users. Tome-

se por exemplo, uma plataforma de serviços de áudio que integra também serviços de 

podcasting. A música não preenche requisitos do DSA, mas o podcasting cai nesse âmbito. 

Mas e se só ouvirmos música e nunca ouvirmos um podcast? Porque haveremos de ser 
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considerados para esse efeito como utilizadores ativos se não usamos o que está no respetivo 

âmbito? – questiona Ricardo Castanheira.  

Pedro Lomba, advogado e professor da faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

referiu-se à necessidade de regular o consentimento (que tem implicações na forma até 

como são mostrados os botões para tal ação). Quanto mais o DSA se intromete na regulação 

dos temas de dados pessoais, maiores serão as dificuldades de harmonização entre ambos os 

regimes. Esta relação entre normas gerais e especiais envolve questões de dados pessoais que 

podem tornar determinadas abordagens ainda mais complexas.  

Sobre a publicidade, há muito tempo que o Parlamento Europeu tem vindo a preocupar-se 

com a personalização da comunicação comercial que comporta riscos para a proteção da vida 

privada, quando vem acompanhada do rastreamento de características pessoais. Se, por um 

lado, o Parlamento Europeu pretende proibir a publicidade direcionada a menores, a 

legislação portuguesa assenta essa proibição apenas em produtos ou serviços que tirem 

partido da vulnerabilidade psicológica associada aos menores, mas não existe uma proibição 

da publicidade geral dirigida a menores. Nesta matéria é, ainda, necessário definir o conceito 

de publicidade porque o conceito original do DSA era muito mais abrangente (podia abranger 

até uma pessoa pessoal ou coletiva, mesmo sem objetivos puramente comerciais).  

Pedro Lomba ressalva, igualmente, a importância do reforço do dever de diligência 

relativamente às plataformas para identificar comerciantes que oferecem produtos ilegais 

(obrigação geral de vigilância) e a categorização dos motores de busca: “estarão ao mesmo 

nível dos serviços de caching e cumprem a regra de responsabilidade do artigo 4.o ou deverão 

ter um estatuto diferente? E qual será?”, desafia.  

Finalmente o professor levanta a questão da liberdade de expressão, que está no centro desta 

discussão, mas agora ainda mais por força da moderação de conteúdos que o DSA acolhe. Há 

uma única referência no considerando 22.o em matéria de bloqueio de conteúdos. No RGPD, 

por exemplo, nas questões relacionadas com tratamento de dados e liberdade de expressão, 

o legislador europeu fez uma primeira ponderação em abstrato. Aqui não existe uma 

ponderação. “No contexto europeu há muito para discutir em matéria de proteção e 
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liberdades de expressão e informação; é uma das grandes questões do futuro do Direito da 

Internet”, antecipa Pedro Lomba.  

 

Pedro Rodrigues Duarte, Legal Counsellor da REPER, fez uma exposição sobre o DMA, para 

o qual já há um acordo provisório. Foram menos de 15 meses entre o início da negociação da 

proposta e o acordo político provisório (porque ainda tem de ser aprovado formalmente pelo 

Conselho e Parlamento Europeu). O sucesso desta negociação deve-se ao facto de os líderes 

da União Europeia terem atribuído prioridade a este tema e estimulado o consenso. De uma 

maneira geral, todos perceberam que só com o forte apoio de ministros, autoridades da 

concorrência e representações permanentes, seria possível adotar uma legislação tão 

inovadora e com esta dimensão “geopolítica”.  

Este sucesso também se deve à grande qualidade da proposta original da Comissão. “Foi muito 

bem sustentada com uma excelente avaliação de impacto atestada pelo facto de o acordo 

provisório manter em boa parte a estrutura basilar proposta pela Comissão”, descreve Pedro 

Rodrigues Duarte.  

Os critérios qualitativos de designação de um controlador de acesso (gatekeeper) foram 

preservados na sua essência e os quantitativos foram apenas atualizados para os dados de 

mercado mais recentes da União Europeia.  

Para ser gatekeeper, uma plataforma de acesso tem de prestar um concreto serviço essencial 

de plataforma em três Estados-Membros. Foi também afinada a definição de publicidade e 

pagamentos em linha -. Foi mantido o racional da lista de obrigações e proibições proposta 

pela Comissão, tendo os colegisladores concordado em acrescentar algumas, como por 

exemplo a garantia de que os utilizadores têm o direito de cancelar os serviços essenciais de 

plataforma nas mesmas condições em que os subscreveram. A interoperabilidade ficou 

prevista em diversas funcionalidades com vantagens para os consumidores, mas também para 

os programadores. O gatekeeper fica proibido de classificar os seus produtos acima de outros 

e está assegurada a proibição de dados privados, recolhidos na prestação de um serviço de 
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plataforma, serem utilizados noutro serviço – muitas vezes um gatekeeper presta vários 

serviços essenciais de plataforma.  

O sucesso deste processo legislativo também se deve à convicção entre as três instituições de 

que a União Europeia estava muito atrasada neste campo regulatório (cerca de 10 anos). 

Assim, os colegisladores tiveram que fazer as concessões necessárias para adotarem um 

regulamento rapidamente.  

Parra assegurar um elevado grau de regulação, a Comissão é a única responsável pela 

execução do regulamento, podendo decidir se espoleta ou não o diálogo regulatório para 

ajudar um determinado gatekeeper a assimilar as novas regras e a especificar as suas 

obrigações. O Comité Consultivo também já estava previsto e decorre mesmo do regulamento 

que fixa as formas de os Estados Membros colaborarem na execução dos regulamentos. 

Paralelamente, foi criado um grupo de alto nível de reguladores digitais, que vai prestar 

aconselhamento na implementação do DMA à Comissão e ajudar na articulação do DMA com 

os regulamentos de áreas tangentes que os reguladores dominam, como a proteção de dados, 

os consumidores e o audiovisual.  

Outro exemplo de concessão negocial está no facto de as autoridades da concorrência terem 

de informar dos projetos de decisão exercida ao abrigo de competências suas em matérias 

conexas com o DMA, mas sem direito de veto da Comissão.  

Por outro lado, e em caso de incumprimento de obrigações, a Comissão Europeia pode aplicar 

determinadas coimas – e, se a empresa reincidir na violação - no prazo de oito anos, a multa 

pode ir até aos 20% do total de volume de negócios mundial. Depois há outras medidas 

corretivas, de natureza mais estrutural ou comportamental, que decorrem quer da chamada 

“violação sistemática das regras”, quer de uma investigação de mercado conduzida pela 

Comissão, que pode aplicar medidas estruturais, sendo uma delas a proibição temporária de 

a empresa em causa participar em operações de concentração (por fusão ou aquisição).  

À data de realização deste webinar, aguardava-se a aprovação final do Conselho e do 

Parlamento Europeu (prevista agora para meados de maio) e, a partir do momento em que o 
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regulamento entrar em vigor, decorrerão seis meses até as principais disposições começarem 

a ser implementadas (o que pode acontecer já no final deste ano).  

 

O professor João Confraria, da Universidade Católica portuguesa, sintetizou a publicação 

preliminar dos dois diplomas acrescentando que foi produzida alguma literatura económica 

e comentários de sugestão de alterações por parte de economistas. Sobre o DMA o professor 

explicou que, normalmente, há uma falha de mercado que se pretende corrigir para evitar 

que, com a regulação, empresas que nada têm a ver com o assunto acabem prejudicadas: os 

indicadores de designação de gatekeepers. No mesmo sentido de facilitar e garantir certeza 

jurídica houve quem sugerisse a publicação de uma lista de serviços produzidos por um 

gatekeeper.  

Um segundo aspeto relaciona-se com os objetivos do DMA relativos à produção do mercado 

único. Será que procura promover-se a igualdade ou há o objetivo de evitar que uma entidade 

seja prejudicada por outra, prevenindo comportamentos que dão origem a danos? – 

questiona o professor  

Finalmente João Confraria levanta a questão de a quem pode o utilizador ou empresa fazer 

uma queixa; será que há uma entidade nacional ou é só a Comissão. E haverá possibilidade de 

recurso das decisões?  

Pedro Rodrigues Duarte esclarece que se pretende a execução de uma política de 

concorrência centrada na Comissão, mas há a intenção de que as autoridades nacionais 

tenham possibilidade de cooperar e aconselhar. A Comissão sempre pediu cautela aos 

Estados Membros para não verem o DMA como instrumento de política do consumidor, 

porque esta, embora relevante, está no fim da atuação regulatória, embora tenha implicações 

indiretas.  

A parte dos recursos e queixas não está muito desenvolvida no regulamento, mas a prática 

deverá ser semelhante à da política de concorrência, intermediada pelas autoridades 

nacionais e centralizada na Comissão, que tem mecanismos próprios e fontes de receção e 
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tratamento de queixas. Este instrumento alinha-se com uma competência exclusiva da União 

(até de controlo jurisdicional).  

Coube à Professora Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, a moderação da 

sessão sobre um tema que continuará a ser discutido no seio da APDSI ao longo deste ano.  

Gravação: https://www.youtube.com/watch?v=0RIVvBYGf9s  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0RIVvBYGf9s
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Webinar 5 “Transatlantic Data Privacy Framework” 

30 de junho de 2022 

 

No âmbito do seu Grupo de Missão ‘’DSA, DMA, e-Privacy’’, a APDSI realizou o quinto webinar 

do Ciclo #RegulaçãoDigital discutindo sobre o “Transatlantic Data Privacy Framework 

(TADPF) – Solução ou Problema adiado?”.  

A 30 de junho, Graça Canto Moniz, Sebastião Barros Vale, Shane Murphy e Sofia Riço Calado 

debruçaram-se sobre o anúncio da Comissão Europeia e da Administração Americana de um 

novo acordo relativamente às transferências de dados pessoais para os Estados Unidos da 

América, o Transatlantic Data Privacy Framework.  

As opiniões dos líderes são diversas e entre os oradores também ficaram patentes os diversos 

pontos de vista e perspetivas futuras sobre esta questão.  

--- 

Luís Neto Galvão, coordenador do Grupo de Missão ‘’DSA, DMA, e-Privacy’’ da APDSI, foi o 

moderador deste webinar. Nesta sessão, debateu-se a troca de dados pelo mundo e, em 

particular, da União Europeia para os Estados Unidos. Foram também mencionados os 
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desafios que essa “viagem” coloca sempre que não estejam reunidas as condições de 

segurança para o fazer.  

O webinar teve como ponto de partida o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 

2020 que invalidou o anterior mecanismo - o Privacy Shield - que legitimava a transferência 

de dados pessoais para os Estados Unidos. Anteriormente, o mesmo organismo já tinha 

invalidado o Safe Harbour. Esta é já a terceira tentativa de regular dados e a sua transferência 

para os Estados Unidos.  

Shane Murphy, Privacy Policy Manager EMEA da Meta, lançou a questão: porque são tão 

importantes para a nossa sociedade as transferências de dados? Shane Murphy responde 

fazendo uma descrição dos dados como a infraestrutura invisível que “segura” a Internet 

enquanto a rede que permite o florescer de novos negócios, mas também manter vivas as 

relações com clientes, amigos e familiares no mundo inteiro.  

Quando pensamos em dados, pensamos em tecnologia, mas quando esses dados deixam de 

ser acessíveis têm um impacto que vai mundo além desta área e que pode afetar todas as 

nossas relações - até as amorosas. Os negócios, todavia, têm de começar a preparar-se para 

eventuais falhas na transmissão de dados para os Estados Unidos se operarem na União 

Europeia.  

Ainda assim, Shane Murphy prefere olhar para este quadro como uma oportunidade porque 

nem todos estes fluxos de transmissão de dados envolvem dinheiro. A investigação na área 

da saúde também está a antecipar o impacto que as restrições na transmissão de dados 

poderão vir a ter e que já estão a sentir-se, sobretudo nos Estados Unidos. A oportunidade 

poderá estar para os europeus que pretendem ter acesso a produtos e serviços de dimensão 

global.  

Quem trabalha e estuda o RGPD já definiu esta TADPF como um dos assuntos mais 

complexos de sempre, o que nos dá uma noção bem clara dos desafios que estão a caminho.  

Em que ponto estamos em matéria de transferência de dados entre a União Europeia e os 

Estados Unidos?  
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Na verdade, os europeus não estão tão focados na transmissão de dados no contexto das 

transações comerciais, mas sim na possibilidade de o Governo americano vir a ter acesso aos 

seus dados pessoais. “Para muitos milhares de pessoas e empresas este Transatlantic Data 

Privacy Framework está no bom caminho”, afirmou o Privacy Policy Manager EMEA, da Meta, 

que considera que os cidadãos são quem mais vai beneficiar deste mecanismo de proteção 

quer no reforço das suas relações sociais online, quer em questões humanitárias. Esta reforma 

tem uma abrangência bastante alargada e profunda e resulta de longas conversações.  

A União Europeia e os Estados Unidos encontram-se, neste momento, a finalizar os acertos 

em pormenor sobre algumas questões para permitir a publicação oficial da totalidade das 

reformas que se vão aplicar a esta transmissão de dados. Portugal vai ter um papel fulcral na 

publicação do acordo porque “um assunto tão delicado como este não pode ficar 

exclusivamente nas mãos da Comissão Europeia que vai reunir em breve com o Governo 

português”, nota Shane Murphy. A discussão deve começar “o quanto antes” e tem de 

assentar em factos reais e dados concretos, em detrimento de conceitos pré-concebidos.  

 

O futuro desta relação e uma perspetiva global  

O fluxo de transmissão de dados precisa, realmente, de um controlo mais sério por parte dos 

Governos por forma a criar jurisdições mais justas e adequadas aos tempos modernos. À 

medida que mais e mais países adotam legislação sobre privacidade, surge o risco de que o 

UE/EUA seja um acordo unilateral, sem consistência internacional. Há várias iniciativas que 

procuram contornar esse risco: o processo da OCDE que está a “trazer para a mesa” novos 

princípios sobre o acesso dos Governos a dados pessoais e o Japão que também os está a 

discutir.  

Na UE procura-se uma solução multilateral, até porque já há nalguns países legislação neste 

contexto com grande respeito pelo cumprimento da lei e dos direitos humanos em normas 

que têm de ser reforçadas. “Juntos vamos começar a ter um novo debate sobre os fluxos de 

dados. É uma questão social e política onde se pretende que cidadãos e empresas se sintam 
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bem e confiantes acompanhados por uma filosofia mais global e menos individual ainda que 

não haja uma solução rápida e totalmente isenta”, acrescenta.  

A Meta já lançou uma lista de aspetos técnicos com os quais os países têm de estar em 

conformidade para uma segura transferência de dados além-fronteiras. Será, ainda, 

necessário haver um acordo do ponto de vista político que reforce o recurso a meios seguros 

de transferência de dados (os Network Codes on Cybersecurity) que garantam segurança e 

tranquilidade a todos os intervenientes nestes tempos incertos que atravessamos.  

Graça Canto Moniz, Professora de Direito, Universidade Lusófona e Nova School of Law, 

lembra que toda esta discussão começou em 2000, quando a realidade da Internet só 

chegava a 7% da população mundial, e não havia nenhuma empresa tecnológica entre as mais 

bem-sucedidas no mundo. Nos últimos 22 anos, os fluxos de dados entre os Estados Unidos e 

a União Europeia, têm sido alvo de várias tentativas de regulação, desde quando a Comissão 

Europeia adotou a Decisão Porto Seguro; em 2013/2014 surgiu Edward Snowden com a sua 

revelação de uma série de programas de vigilância dos Estados Unidos que implicavam a 

vigilância massiva e indiscriminada de cidadãos não americanos; em 2015/2016 o Tribunal de 

Justiça invalidou a decisão de 2000 e a Comissão Europeia adotou a Decisão Escudo de 

Proteção em 2020/2021. A publicação das Garantias Essenciais Europeias foi feita também 

nesse ano.  

Há 22 anos, a Comissão Europeia considerou que os Estados Unidos eram um país adequado 

para receber dados da União. Isto foi necessário porque a proteção de dados da UE tem regras 

para o tratamento de dados pessoais, mas prevê também um regime específico para 

transferências que tem por objetivo garantir que à medida que os dados pessoais “viajam”, a 

proteção que a União Europeia lhes dá “viaja” com eles.  

Este modelo de adequação, que não existe apenas no âmbito da proteção de dados pessoais, 

é algo “ambicioso porque a informação é ubíqua e há milhares de milhões de dados a 

circularem diariamente. Há muitos autores que dizem que reflete um estado tecnológico de 

início de século”, afirma Graça Canto Moniz. O regime de transferência de dados pessoais 

assenta num modelo de avaliação da adequação do direito de um país terceiro, o que implica 
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um exigente exercício de análise do Direito vigente nos Estados Unidos e a conclusão de que 

dá garantias semelhantes às da União Europeia.  

No limite, tudo o que está em discussão neste momento poderá ser uma consequência da 

importação de soluções normativas – como este modelo de avaliação da adequação – de 

outras áreas do Direito, nomeadamente do Direito Financeiro. Por outro lado, este modelo de 

adequação tem um efeito estratégico para UE, que é o facto de influenciar o Direito de outros 

países de uma forma direta: um país só vai ser considerado adequado se o Direito desse país 

for equivalente ao padrão de proteção que a União Europeia tem.  

Depois de 2013, quando Snowden revelou ao mundo os programas dos Estados Unidos de 

vigilância em larga escala, a Comissão Europeia tomou algumas precauções e foi constituído 

um grupo de trabalho que estudou qual a legislação americana que suportava aqueles 

programas de vigilância. O grupo em questão chegou a várias conclusões, nomeadamente a 

existência de legislação que suportava aquelas práticas, a ausência de fiscalização (por 

exemplo por um tribunal) e o facto de os cidadãos estrangeiros não terem mecanismos para 

se defender de eventuais abusos.  

O jovem austríaco Max Schrems também veio a público apontar abusos e falhas nas políticas 

de privacidade da rede social Facebook com base na legislação europeia, e procurou 

apresentar alternativas legais que respeitassem os direitos fundamentais dos utilizadores. O 

seu ativismo está na origem de duas decisões judiciais, os casos Schrems I e II, que colocam 

em evidência a questão de fundo que se mantém: o “conflito” entre a legislação americana, 

que suporta os programas de vigilância dos Estados Unidos, e a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia que já deixou claro aquilo que o Direito Americano deve 

respeitar se quer, efetivamente, ser considerado adequado: tem de ser claro em relação ao 

tratamento dos dados, ter respeito pelo princípio da proporcionalidade, fazer supervisão 

independente e ter vias de recurso eficazes. São estas as quatro garantias essenciais europeias 

que estão publicadas num documento do Comité Europeu de Proteção de Dados.  

Sebastião Barros Vale, EU Policy Counsel no Future of Privacy Forum, mostrou a sua 

preocupação com o facto de uma eventual nova decisão vir a ser anulada pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia, tal como aconteceu com as duas anteriores. A 25 de março deste 
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ano as administrações americana e europeia anunciaram um acordo político para um 

mecanismo que substituirá o Privacy Shield. O objetivo é que se garanta proteção equivalente 

à europeia do outro lado do Atlântico.  

No comunicado que a Casa Branca publicou na sequência desse anúncio, surge a intenção 

reforçar as liberdades e garantias individuais no contexto das atividades de vigilância 

americanas, incluindo um melhoramento das atividades de supervisão das agências 

americanas. Fica a dúvida se essas revisões serão apenas textuais ou terão reflexo na prática 

- será que programas autorizados pela lei americana vão ser alterados por forma a cumprirem 

os requisitos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia?  

O comunicado da Casa Branca refere que os titulares dos dados europeus terão acesso a 

recurso efetivo contra atividades de vigilância nos Estados Unidos. Esse mecanismo (o 

chamado “Data Protection Review Court”) incluirá membros que não fazem parte do Governo 

americano e terão autoridade para endereçar as queixas dos cidadãos europeus e impor 

medidas corretivas. O Tribunal de Justiça apontou a falta de mecanismos coercivos das 

medidas impostas pelo anterior Ombudsperson no passado, pelo que este passo pode 

representar uma melhoria.  

Sobre as obrigações para as organizações americanas que subscrevam os princípios comerciais 

do novo acordo, tudo indica que as mesmas serão mantidas face às que existiam ao abrigo do 

Privacy Shield. Resta apurar se estes princípios estarão alinhados com o RGPD e a Carta, 

nomeadamente no que toca aos requisitos de licitude para o tratamento de dados pessoais, 

direito de acesso dos titulares dos dados e supervisão com uma autoridade independente.  

Até à aprovação final da decisão de adequação da Comissão Europeia que substituirá o Privacy 

Shield ainda há algum tempo, porque os Estados Unidos têm de aprovar uma Ordem Executiva 

para implementar estas reformas na lei americana, que será complementada por um 

regulamento de implementação do Departamento de Justiça americano. Só depois dessas leis 

serem aprovadas nos Estados Unidos, é que a Comissão Europeia publicará uma versão 

preliminar que está sujeita ao parecer do Comité Europeu de Proteção de Dados (EDPB) e de 

um voto positivo do Conselho da União Europeia – para além do escrutínio do Parlamento 
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Europeu – , o que se pode traduzir num período que se prolongará até ao primeiro trimestre 

de 2023.  

O Governo americano está, neste momento, a preparar uma ordem executiva presidencial 

que ainda não foi publicada, aparentemente baseada nas sugestões apresentadas por um 

grupo de influentes académicos do Direito da União Europeia e dos Estados Unidos (ver aqui 

e aqui).  

Terá o já referido Data Protection Review Court independência e poderes suficientes para ser 

validado pelo Tribunal de Justiça num eventual Acórdão? Pelo menos de acordo com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal dos Estados Unidos refere que tribunais criados através 

de ordem executiva podem, nalguns casos, agir independentemente do poder Executivo. 

Adicionalmente, nas recomendações do EDPB sobre Garantias Essenciais Europeias arguiu-se 

que os titulares dos dados europeus têm, ao abrigo da Carta, direito a recorrer a uma 

autoridade nacional que não tem, necessariamente, natureza judicial, podendo mesmo ser 

administrativa.  

As empresas devem continuar a usar mecanismos alternativos de transferência de dados 

(como Cláusulas Contratuais-Tipo) sempre que não exista uma decisão de adequação relativa 

ao país onde o importador de dados se encontra, identificando potenciais requisitos jurídicos 

“problemáticos” nos Estados terceiros e medidas mitigadoras (caso existam) no contexto de 

Análises de Impacto de Transferências, em cumprimento das Recomendações do EDPB. 

Quanto aos mecanismos de certificação de importadores em países terceiros, as orientações 

do Comité vão no sentido de que “para uma entidade num país terceiro (na jurisdição que 

vai receber dados) estar apta a receber dados da União Europeia, o importador de dados 

tem de demonstrar que não há legislação problemática na jurisdição onde está estabelecido 

ou que, existindo, ofereça garantias suplementares de proteção que permitiram receber 

esses dados”, explicou Sebastião Barros Vale.  

A última oradora da sessão foi Sofia Riço Calado, Senior Privacy Counsel da Clouflare, uma 

empresa de gestão de tráfego de Internet e de soluções de cibersegurança, que deu apoio à 

Ucrânia na gestão de ataques cibernéticos, com presença no mundo inteiro (em Portugal 

desde 2019).  
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Vivemos uma realidade em mutação, de uma fase de conectividade, para aquela que é uma 

visão mais fragmentada da Internet. O quadro atual obriga a que as empresas digitais tenham 

uma estratégia internacional de gestão de dados, incorporem diferentes padrões de proteção, 

antecipem mudanças e percebam que vão aumentar os custos de entrada e permanência em 

mercados terceiros – até porque as estratégias que incorporam novos padrões também vão 

mudando ao longo do tempo.  

A China e a Rússia são exemplos de países com limitações tecnológicas e com conteúdos de 

Internet a que os cidadãos têm acesso tão limitados que são muito diferentes daqueles a que 

nós temos acesso. Na Austrália, por exemplo, os dados de saúde dos cidadãos têm sempre 

uma cópia alojada em bases de dados locais e na Índia a localização dos dados em território 

nacional ainda é apenas uma proposta legislativa. Ou seja, neste momento a restrição ainda 

não existe, mas pode vir a existir.  

Quando pensamos em conceitos como splinternet, soberania digital e localização de dados, 

confrontamo-nos com os dados que nos indicam que até 2021 mais do que duplicaram os 

países que têm legislação que restringe e que localiza os dados – atualmente são 144. 

“Estamos a passar de uma fase de livre circulação para uma fase com fronteiras, sabemos que 

as empresas têm que ter uma estratégia internacional de gestão de dados que incorpore as 

alterações em curso e antecipe mudanças”, afirma Sofia Riço Calado.  

Ao mesmo tempo que há um movimento para garantir ao nível mundial a livre circulação de 

dados, temos, também, que lidar com questões como a soberania desses mesmos dados que 

existe em múltiplos países e que obriga à sua localização na origem.  

A Cloudfare tem soluções específicas de localização de dados na Europa, nos Estados Unidos, 

na Austrália e no Japão (que também tem seguido muito a tendência da União Europeia).  

PERGUNTAS E RESPOSTAS  

• Será que a União Europeia foi muito ambiciosa quanto ao regime de transferência de 

dados perante os Estados Unidos? Continuamos num impasse?  
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Sebastião Barros Vale acredita que o standard de proteção não deve mudar na União 

Europeia.  

Graça Canto Moniz admite que a União Europeia possa estar a ser exigente, mas o regime das 

transferências não foi longe demais: se calhar na solução de adequação a componente 

aspiracional, como tantas outras no RGPD (como, por exemplo, a proteção das crianças) está 

representada. Por outro lado, a saga Schrems está a pôr em evidência o problema da vigilância 

massiva e indiscriminada, nos EUA e noutros países da Europa.  

De salientar que empresas maiores, como a Microsoft, por vezes conseguem jogar contra as 

tendências normativas americanas como exemplificou uma decisão do Supreme Court que 

está na origem do Cloud Act.  

• Tendo o RGPD feito uma abordagem baseada no risco como se encaixa nas empresas que 

exportam dados para fora da União Europeia?  

Sebastião Barros Vale optou por esclarecer o que quer dizer uma “abordagem baseada no 

risco” que não significa o risco de sermos apanhados ou termos coimas; significa, isso sim, que 

vamos priorizar o cumprimento da lei naquilo que são as atividades de tratamento de dados 

que representam mais risco para os direitos e liberdades dos titulares dos dados.  

“Estamos um bocado perdidos em relação à abordagem baseada no risco para as 

transferências de dados, ou seja, ela é possível, mas é muito cara e difícil de implementar”. 

Nesse sentido, a opção mais segura será utilizar soluções com base na Europa e que não 

transferem dados para fora do Continente quando exista legislação problemática na jurisdição 

do importador.  

Sofia Riço Calado fechou falando sobre a nova abordagem a esta matéria, mais business 

friendly, que vai surgir do Reino Unido que manifestou a intenção de tornar a transferência 

de dados mais flexível, não colocando tantas restrições à circulação.  

 

Gravação: https://www.youtube.com/watch?v=jYlBlZtt3jg  

https://www.youtube.com/watch?v=jYlBlZtt3jg
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Webinar 1 “Gestão do Território Florestal: Identificação do 
Território” 

22 de novembro de 2022 

 

A APDSI realizou a 22 de novembro uma primeira sessão de esclarecimento sobre a gestão do 

território florestal sob o prisma do registo cadastral do território. 

Nesta sessão, a APDSI contou com as participações do Secretário de Estado da Justiça, Pedro 

Tavares; de Filomena Rosa, Presidente do Conselho de Administração do Instituto dos Registos 

e do Notariado; de Carla Mendonça, Coordenadora da Estrutura de Missão para a Expansão 

do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (eBuPi); de Lurdes Ferreira, Subdiretora-

Geral da Área do Património da Autoridade Tributária e Aduaneira; e de Sónia Santos, 

Associate Director da Accenture. 

O webinar, moderado por Rui Pedro Julião, Coordenador do Grupo de Missão “Território 

Inteligente” da APDSI, analisou como tem evoluído o conhecimento dos proprietários sobre as 

tipologias e delimitações dos prédios urbanos e rústicos. O conhecimento sobre a quem 

pertence determinada propriedade, qual a sua configuração e onde está localizada, é 

fundamental e nem sempre é uma realidade no nosso país. Nesta primeira de três sessões, o 

objetivo foi abordar estas questões a partir do cadastro predial / do território. 
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--- 

O Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares, deu a conhecer algumas iniciativas que 

estão a ser implementadas neste domínio, bem como o potencial das tecnologias para 

acelerar a evolução pretendida. 

Longe vão os tempos em que se julgava possível gerir sem a existência de informação fiável 

de suporte à decisão. É hoje consensual que só com fontes de informação amplas e com 

capacidade de mapear e cruzar dados, para deles extrair valor, é possível uma boa gestão dos 

recursos.  

O incentivo à deslocalização de população dos grandes centros para outras zonas do território 

português, à rearborização, à utilização de novos métodos agrícolas ou à criação de novos 

negócios, tem frequentemente esbarrado no desconhecimento da titularidade, das 

características e potencialidades das propriedades. Para implementar estas e outras políticas 

de desenvolvimento territorial, económico e social, as administrações públicas, local e central, 

têm de promover uma efetiva partilha de conhecimento. 

Portugal é o país da Europa com mais propriedade rústica detida por privados, verificando-se 

existir um desconhecimento generalizado em relação à localização geográfica, geometria e 

titularidade deste tipo de propriedades, principalmente no norte e no centro do país. 

Para dar resposta a este desafio do registo, o programa do atual Governo prevê o 

desenvolvimento do Sistema de Informação Cadastral Simplificado e a universalização do 

Balcão Único do Prédio - Plataforma Online de Registo de Informação Predial Simplificada, que 

se iniciou em 2017, como projeto-piloto nos 10 municípios onde os incêndios florestais mais 

se tinham feito sentir. Este projeto inovador e disruptivo assenta em princípios como a 

colaboração interinstitucional, realçando-se, particularmente, o papel do Instituto dos 

Registos e do Notariado, da Direção-Geral do Território e da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, a que se juntam outras entidades como o Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas ou o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, entre outras entidades 

públicas.  
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O Secretário de Estado da Justiça ressalva, também, a preponderância dos municípios no 

desenvolvimento do projeto, com uma importante rede de balcões municipais, apoiados por 

um financiamento superior a 20 milhões de euros através do PT 2020, com mais de 800 

técnicos habilitados que garantem o atendimento presencial dos proprietários, assegurando 

a operacionalização da recolha de informação cadastral e o seu encaminhamento para registo, 

num esforço de proximidade crucial para o projeto. 

Destaca, ainda, o envolvimento dos proprietários e dos seus descendentes no registo gratuito 

das suas propriedades, e a coordenação do projeto por uma estrutura de missão (a eBUPi), 

acompanhada por três áreas governativas, a qual, não se substituindo a nenhuma entidade, 

tem a função de pensar, arriscar, inovar, gerir e acompanhar este trabalho, com recurso a 

tecnologia inovadora, incluindo as mais variadas fontes de conhecimento, de modo a permitir 

a efetiva assunção dos princípios “digital por definição” e “uma única vez” para os cidadãos. 

Através do BUPi, já foram identificadas cerca de 900 mil propriedades, desde 2017. 70% 

desses registos foram efetuados em 2022. Em média, estão a ser feitos 4.000 registos por dia, 

o que permite estimar que, até ao final deste ano, será possível alcançar um milhão de 

propriedades identificadas.  

Acresce que, atualmente, o BUPi já abrange 143 municípios que não dispõem de cadastro de 

propriedade rústica, num universo de 153 municípios, ou seja, praticamente todos aqueles 

que têm mais área rústica 

O objetivo do Governo vai mais longe e passa pela partilha de dados, acrescentando-lhes 

valor. Todo o processo visa imprimir dois resultados: o primeiro é identificar e proteger a 

propriedade e o segundo é conhecer o território. Com este fim, foi utilizada uma solução 

tecnológica que permite cruzar vários dados, provenientes de diversas fontes de informação, 

como as infraestruturas de transporte terrestre e hidrografia, a informação florestal e dos 

municípios, e o registo feito pelos cidadãos. Deste modo, foi possível passar a conhecer 58% 

da área dos 153 municípios do território continental que não dispõem de cadastro predial, em 

termos do seu uso (se é rural ou urbana), quanto à sua efetiva ocupação (se é uma área 

florestal, um baldio, ou integra o parcelário) e relativamente à dominialidade (se é pública ou 

privada).  
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Numa primeira fase, estas camadas de informação darão suporte à identificação das 

propriedades pelos cidadãos e pelos técnicos habilitados municipais, ao permitir, através de 

mecanismos de machine learning, por exemplo, a rápida identificação dos limites de uma 

propriedade com uma estrada, uma linha de caminho de ferro, uma albufeira ou lagoa, ou de 

uma infraestrutura dos serviços de águas e resíduos, entre muitos outros exemplos.  

A harmonização da informação predial do registo com a informação matricial e a informação 

cadastral vai dar origem (já em 2023) ao Número Único do Prédio, o “cartão de cidadão” 

para a área predial, que vai trazer uma “enorme simplificação desta área tanto para o cidadão, 

como para a própria administração pública”, refere o Secretário de Estado, acrescentando que 

“este processo integra-se na reforma prevista no Plano de Recuperação e Resiliência”, no eixo 

Florestas, e conta com um financiamento de 55 milhões de euros, a que o Governo dará 

cumprimento”. 

Os serviços geográficos do BUPi também irão “beber” informação a este cartão de cidadão do 

prédio, gerando “uma nova fase de conhecimento e de informação na administração pública”. 

Da identificação à caracterização das propriedades, e à utilização destes dados para avaliar o 

risco de incêndio ou os impactos e as estratégias para lidar com as alterações climáticas, bem 

como para compreender melhor a biodiversidade ou até os fatores de produtividade, entre 

muitas outras possibilidades, o futuro do BUPi é aquilo que quisermos fazer dele, em resultado 

das parcerias e sinergias que conseguirmos estabelecer com entidades da Administração 

central e local, empresas, universidades e centros de investigação científica.   

Para chegarmos até aqui foi preciso criar uma cultura de mudança, baseada na colaboração, 

na partilha de informação e na introdução e novas tecnologias. Para progredirmos será 

necessário continuarmos a ser inovadores na forma como exponenciamos esta partilha e 

reutilizamos a informação que dela retiramos. E finalmente, na forma como medimos o seu 

impacto: a nível local, no conhecimento, na economia, na gestão e planeamento de recursos, 

no emprego; mas também a nível central, na simplificação, na melhor afetação de recursos e, 

sobretudo, na satisfação do cidadão.   
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A importância da geografia para solucionar problemas da sociedade 

Filomena Rosa, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e do 

Notariado, descreve que para o IRN é fundamental ter esse conhecimento do território e, 

para isso, temos de conhecer quem são os proprietários dos terrenos para promover a 

preservação dos recursos naturais; só conhecendo o limite das propriedades é possível traçar 

um retrato real da geografia do país. Cidadãos e Estado têm um papel de responsabilidade 

igualmente distribuída neste gerar de conhecimento sobre o território. 

A legislação portuguesa há cerca de 50 anos que tenta implementar medidas com vista a 

alcançar um registo cadastral de todo o país, sendo o mais recente exemplo o balcão único do 

prédio, dirigido aos proprietários de prédios rústicos e mistos, que tem permitido mapear, 

entender e valorizar o território português.  

Este Balcão Único do Prédio, enquanto plataforma dirigida aos proprietários de prédios 

rústicos e mistos, que permite mapear, entender e valorizar o território português, de forma 

simples e gratuita, assume uma importância decisiva como ferramenta ao serviço do nosso 

sistema de registo predial. 

Com efeito, e apesar do registo predial se ter tornado obrigatório a partir de 2008, a verdade 

é que, antes da disponibilização deste balcão único, muitos eram os casos de dissociação entre 

a posse e exploração dos prédios rústicos e a sua propriedade, mormente no que diz respeito 

aos terrenos agrícolas e florestais, sobretudo na zona norte do nosso país onde o 

fracionamento é muito acentuado, e casos havia de parcelas de terreno, especialmente 

agrícolas e florestais, completamente abandonadas e cujos donos ou não eram conhecidos, 

ou embora conhecidos desconheciam, eles próprios, os limites dos seus terrenos, descreve 

Filomena Rosa. 

Esta realidade, além de impedir uma política de ordenamento do território sustentável e de 

deixar impunes muitos dos “desconhecidos” proprietários de terrenos florestais que não 

cumpriam as obrigações de limpeza das matas, gerava incerteza nos negócios jurídicos 

imobiliários, colocando em crise a segurança jurídica que o nosso sistema de registo predial 

visa garantir, desincentivando o investimento, especialmente nos setores agrícola e florestal. 
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Por todos estes motivos e pela sua grandeza e importância, é fundamental acentuar que todo 

o esforço que somos chamados a desempenhar no âmbito da disponibilização deste novo 

serviço/balcão BUPi, terá frutos que serão colhidos por todos nós enquanto cidadãos e 

constitui uma das missões mais importantes que fomos convocados a desenvolver enquanto 

trabalhadores do IRN e parceiros indispensáveis à sua concretização com sucesso.  

Conclui Filomena Rosa, que atento o papel fundamental que o cadastro da propriedade tem 

para a vida em sociedade, para o ambiente, para a segurança jurídica do comércio imobiliário, 

e consequentemente para a economia, atração de investimento e melhoria da qualidade de 

vida de cada um de nós e das nossas gerações vindouras, o BUPi, é a ferramenta que, contribui, 

de forma muito inovadora, para a construção de um País mais organizado, mais sustentável e 

mais seguro, onde cada cidadão possa usufruir de forma plena de todos os recursos que a 

natureza nos oferece, e para a valorização do nosso sistema de registo predial que, 

progressivamente, deixará de assentar na informação relativa à composição do prédio 

extraída das declarações dos proprietários, passando a beneficiar de informação 

georreferenciada sobre os respetivos limites, devidamente validada e coincidente com a 

realidade no terreno.  

O BUPi é, pois, e sem dúvida, uma iniciativa que assente na adoção e implementação das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), com vista a uma sociedade mais digital 

sustentada por instituições detentoras de informação sobre os prédios mais eficientes e mais 

próximas do cidadão, merece ser reconhecido pela eficácia/eficiência que introduziu nas 

organizações e pela proximidade que trouxe aos cidadãos, contribuindo para uma sociedade 

mais inclusiva, mais inovadora e mais digital. 

Carla Mendonça, Coordenadora da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de 

Informação Cadastral Simplificado (eBuPi), congratula-se pelo entusiasmo que este projeto 

tem motivado em todos os que se interessam pela identificação do território. A identificação 

e localização do território em Portugal, feita por declaração dos proprietários (em base 

declarativa) à semelhança da forma tradicional de fazer cadastro, mas que inverte o impulso 

processual que até aqui estava centrado na realização de ações pela Administração Pública no 

terreno com custos muito elevados e processos muito morosos, difíceis de concretizar 
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sobretudo em territórios de minifúndio Este é um projeto centrado no cidadão, 

transformando um processo que era físico, num processo digital que incentiva os proprietários 

a identificarem e registarem as suas propriedades, num processo que é tendencialmente 

gratuito. Trata-se de “uma mudança na sua dimensão tecnológica, mas também uma 

mudança cultural que envolve um trabalho ambicioso no mobilizar de pessoas, envolvendo 

várias entidades e que nos próximos anos vai ganhar músculo financeiro com o PRR integrada 

na componente das florestas”, analisa. 

Nesta primeira fase, a plataforma interopera e liga-se a várias outras plataformas 

garantindo a correspondência da informação nas suas dimensões registal, tributária e 

cadastral. Esta interoperabilidade de informação é a que vai gerar o referido número de 

identificação do prédio, que será o denominador comum para todas as entidades da 

Administração Pública que utilizam a informação predial e o ponto de referência do cidadão 

sobre as suas propriedades.  

No primeiro trimestre de 2023 vão iniciar-se os testes de geração deste número, para ajudar 

a identificar e acelerar o conhecimento nas áreas prioritárias de intervenção, como é o caso 

das áreas integradas de gestão da paisagem.  

Em jeito de balanço, Carla Mendonça refere que a execução do projeto em termos de RGG - 

Representação Gráfica Georreferenciada - está a ser um sucesso, estando “quase a atingir um 

milhão de matrizes georreferenciadas”, contando com a participação de mais de 145 mil 

cidadãos que vieram ao BUPi identificar as suas propriedades 

Lurdes Ferreira, Subdiretora-Geral da Área do Património da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, lembra que o conhecimento do território incorpora diferentes dimensões, daí a 

necessidade de as entidades interagirem entre si para, complementando-se, permitir que a 

informação do território seja possível em múltiplas abordagens. Parte do país, em termos 

rústicos, ainda não está cadastrada, mas o suporte estatístico, ainda assim, com o cadastro 

geométrico, é uma realidade em 118 concelhos de Portugal continental. O Cadastro 

Geométrico da Propriedade Rústica (CGPR), de finalidade essencialmente fiscal, permite o 

conhecimento da localização dos prédios rústicos, a sua configuração geométrica, área e 

confrontações. 



Realizações da APDSI no ano de 2022 

 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  126 

Paralelamente ao projeto BuPi é necessário trabalhar na parte do país já cadastrada, mas que 

tem de sofrer alterações devido às mudanças que os proprietários foram fazendo ao longo do 

tempo - algumas só “de palavra” e não declaradas por escrito. A AT está a trabalhar num novo 

modelo de avaliação de propriedade rústica, que também pretende contribuir para um 

melhor conhecimento do território de forma georreferenciada.  

Por outro lado, a AT ainda faculta informação ao cidadão de forma gratuita e dando instruções 

aos serviços para uniformizar procedimentos e torná-los mais simples, facilitando a 

continuidade dos processos de RGG. 

Para captar proprietários e levá-los a fazer o registo, os municípios têm um papel essencial 

no estabelecer dessa relação de proximidade e de confiança que é mais difícil de gerir na 

administração central. 

Sónia Santos, é Associate Director da Accenture, e entusiasta da dinâmica atual do registo 

predial. A AP tem diferentes informações que é importante que se harmonizem. Tendo o 

BuPi como objetivo identificar com rigor o território, a tecnologia pode ajudar nesse 

processo e na transformação dessa informação em valor.  

Sobre os grandes desafios e tendências em 2022, a Accenture lançou um estudo que define o 

que existe atualmente que possa ajudar nesta questão da gestão do território: computação 

quântica, inteligência artificial, personalização, blockchain e metaverso. 

A tecnologia e o digital são alavancas que permitem tirar valor desse processo de digitalização 

e é possível que grande parte dos dados atuais não estejam a ser processados ou trabalhados 

da melhor maneira. A tecnologia vai permitir processar um grande volume de dados e extrair 

deles o máximo de conhecimento possível. Assim, é importante que não haja sobreposição de 

registos e que também não haja vazios entre propriedades. E é aqui que computação quântica 

pode entrar e resolver estes casos em cerca de 15 minutos. A interoperabilidade de 

informação é fundamental entre entidades públicas e privadas. Muito conhecimento do 

território está, ainda, disperso pelos municípios e agora é possível disponibilizar essa 

informação de forma detalhada, facilitando, inclusivamente, o acesso ao crédito à habitação. 

“O valor do conhecimento é exponenciado quando ele é trabalhado”, afirma Sónia Santos. 
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No caso da assinatura digital do contrato inteligente, já é possível ser autenticada pelas 

identificações digitais e depois segue para validação de todas as partes, garantindo a alteração 

dos lotes envolvidos nos contratos, incluindo, claro, a legalidade de todo o processo. 

As imagens de satélite têm um grau de confiança superior a 90% e os drones também são uma 

tecnologia muito utilizada pela Accenture que permite a deteção de objetos para facilitar a 

inspeção de linhas de energia, por exemplo: “a evolução passa pela utilização do digital na 

identificação e criação de valor económico e social”. 

 

Rui Pedro Julião, Coordenador do Grupo de Missão “Território Inteligente” da APDSI e 

moderador deste webinar, alertou para a responsabilidade sobre situações que podem ser 

problemáticas no registo florestal. Há uma grande necessidade de envolvimento do cidadão, 

na tecnologia e na colaboração entre múltiplas entidades. 

Rui Pedro Julião sublinha, também, a relevância da participação de outras camadas do Estado, 

como os municípios, que têm de ter um papel ativo. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

• Porque é que a plataforma BUPi não é alargada a toda a propriedade, 

nomeadamente a urbana? 

A Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado, Filomena Rosa, 

acredita que se está no bom caminho para esse objetivo e que qualquer cadastro é melhor 

que nenhum cadastro, que é o que nós temos atualmente com relação a alguns prédios. As 

“sobreposições”/ “duplicações” de registo do mesmo prédio é sempre uma eventualidade, 

que antes já existia, mas o importante é melhorar e incrementar os níveis de informação fiável 

do prédio, como estamos a fazer com o BUPi. 

Já Carla Mendonça, a Coordenadora da eBUPi, esclarece que na mais recente avaliação de 

sobreposições estas estavam na ordem dos 2,5% - “um valor não tão grande como muitas 
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vezes se quer fazer acreditar. A IA e a cartografia vetorial, entre outros, vão ajudar a melhorar 

os mecanismos já existentes”. 

 

• Que comentários o painel tem a fazer sobre a falta de rigor nas delimitações feitas 

via fotografia aérea? 

O Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares, destaca que conhecer o território não 

acontece de costas voltadas, por isso é importante envolver múltiplas entidades e integrar 

informação territorial. É preciso ter uma capacidade muito interventiva. É essencial que o 

potencial de inovação responda de forma agregada num modelo diferente. A tecnologia é 

uma resposta, mas não a única resposta, por isso tem de se trabalhar de forma agregada. A 

chave é a interoperabilidade. O rigor obtém-se com o que ainda está para vir, graças a muita 

colaboração e parceria. 

 

• Como se integra e articula o sistema de informação cadastral com o BUPi? 

Carla Mendonça explica que o sistema simplificado é um modelo declarativo que visa 

identificar propriedades e proprietários, o que comporta vários níveis de rigor posicional, mas 

a integração entre sistemas é muito fácil. O modelo de levantamento topográfico clássico 

também não evita sobreposições. O cadastro simplificado assenta na dimensão de 

transformar e simplificar o modelo tradicional que é muito moroso e implica muitas 

deslocações ao terreno. A mais-valia do cadastro simplificado é, precisamente, colmatar esta 

ausência de conhecimento que temos, principalmente, a norte do Tejo. No que se refere aos 

prédios urbanos, pela sua dimensão e estrutura de atributos, o cadastro simplificado terá um 

tratamento diferente que pode demorar ainda algum tempo. 

Mais uma vez fica a ressalva que os municípios são fundamentais para este processo acontecer 

porque estão no território e podem dar apoio assistido ao cidadão. Em breve vão ser criados 

centros de competência local - já na região Centro - para se trabalhar mais perto dos 

municípios e entidades locais. 
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Sónia Santos, da Accenture, sabe que a tecnologia pode vir a concretizar o sonho (o de se ter 

um novo processo). A identificação do território e seus proprietários, é um passo importante 

que tem de se dar, mas “a tecnologia pode ajudar se o processo também mudar e ficar mais 

simples, senão, a tecnologia sozinha não pode transformar. A tecnologia só facilita a 

implementação do novo processo”. No final ficou, ainda, a ressalva que tem de haver 

profissionais capacitados para trabalhar com estas novas tecnologias. 

 

• Qual o papel das telecomunicações ou das águas e saneamento? 

Esse trabalho de incorporação com BUPi já está protocolado com outras entidades que 

conhecem bem o nosso território e que detém muita informação territorial. É o somatório 

dessa informação que vai sendo feito de forma gradual, que fará a diferença, assegura Carla 

Mendonça. 

 

• Qual o nosso nível de cumprimento com a diretiva INSPIRE? 

Pedro Tavares diz que “quando estamos a falar de uma plataforma que fomenta a 

interoperabilidade, é evidente que isso será exponenciado com a capacidade de partilha 

internacional, em associação com quem tem essas competências”.  

Dos privados também podem surgir ideias de novos negócios. Há um potencial enorme para 

dar possíveis usos a esta informação que está prestes a nascer. 

A Directiva INSPIRE define as condições globais para a criação da Infraestrutura Europeia de 

Informação Geográfica e dá a possibilidade aos cidadãos europeus de facilmente 

encontrarem, através da internet, informação útil em termos de Ambiente e outras temáticas, 

permitindo também que as entidades públicas beneficiem mais facilmente da informação 

produzida por outras entidades públicas. 

 

Gravação: https://youtu.be/d1yibpZirWQ   

https://youtu.be/d1yibpZirWQ
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TrainOn “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para 
Instituições do Setor Social – Nível Básico” 

19 de maio de 2022 

 

Dando continuidade à parceria com a ENTRAJUDA, a Meta e a Techsopu Portugal, a APDSI 

realizou mais uma sessão de TrainOn sobre “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para 

Instituições do Setor Social - Nível básico”, para dar a conhecer todo o potencial destas 

ferramentas a quem mais delas precisa para se fazer notar.  

Nesta sessão, foi também apresentado um caso prático da utilização destas ferramentas pela 

Associação CAIS, na pessoa de Eloísa Silva, Coordenadora Gabinete de Comunicação, 

Marketing e Fundraising.  

A formação foi conduzida em língua portuguesa (BR) por Murilo Cagliari, formador da 

Facebook (Meta).  

--- 

Isabel Jonet descreve esta iniciativa como sendo de grande importância porque dá a 

possibilidade de levar as ferramentas tecnológicas do setor social ao cidadão para se 

puderem comunicar melhor: “maior e melhor comunicação permitem angariar mais fundos e 
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voluntários e sensibilizar toda a sociedade para as instituições do setor social e o seu papel no 

apoio à população mais desfavorecida”.  

Poder comunicar com mais e melhor tecnologia permite às instituições beneficiarem de mais 

vantagens. A Meta permite levar pelo mundo inteiro o que este tipo de instituições faz. 

“Temos muito orgulho nesta parceria”, acrescenta.  

Hélène Verbrugghe e Javier de Santiago mostraram-se felizes por continuarem a colaboração 

que começou no ano passado com a APDSI e a ENTRAJUDA e reforçaram a disponibilidade 

para continuarem a desenvolver esta colaboração.  

Com moderação de Nuno Guerra Santos, vogal da direção da APDSI, a sessão ainda contou 

com a apresentação do caso concreto da Associação CAIS e de como as ferramentas sociais 

ajudaram a contornar uma situação de maiores dificuldades.  

Eloísa Silva, da Associação CAIS, trouxe os resultados de uma campanha de comunicação em 

2021 na qual foi replicada a mesma noção de uma campanha estreada em 2020. “Vamos 

sentindo a necessidade de chegar a cada vez mais pessoas para proteger a nossa missão e 

garantir a sustentabilidade da CAIS”, descreveu.  

Em 2021, na altura em que o segundo confinamento nos voltou a sujeitar a regras mais 

apertadas, a CAIS teve que lidar com o desafio de ter os seus vendedores também fechados 

em casa. Assim, foi pensada uma campanha de comunicação totalmente focada nas redes 

sociais, com um investimento de 200 euros, e que foi desenhada em duas fases: uma 

campanha não tão próxima do cidadão, com fotografias-padrão da ponte 25 de abril sem 

carros a atravessá-la, de um semáforo sem ninguém à espera que fique verde, ou outras 

fotografias de pontos turísticos do Porto totalmente vazios. “A vida nesses locais parou, mas 

a vida dos nossos vendedores não tinha parado”, justifica Eloísa Silva. A revista CAIS é um dos 

principais projetos de capacitação, porque permite que este seja o sustento dos vendedores.  

Ainda nessa fase da campanha, começou a ser feita a partilha de imagens mais genéricas, mas 

o colete dos vendedores continuava a estar pendurado num cabide, sem sair de casa, 
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enquanto eles próprios iam ficando sem o seu rendimento. “Este foi um período 

completamente atípico em mais de 26 anos”, recorda a representante da CAIS.  

Numa segunda fase da campanha, que decorreu até ao início de maio de 2021, as pessoas 

foram trazidas para mais próximo da causa quando começaram a ser partilhados os 

testemunhos dos vendedores onde explicavam o que faziam com o seu rendimento. Através 

das suas próprias palavras, contavam que o valor obtido com a venda da revista servia para 

lhes pagar as contas de casa, e discriminavam exatamente de que contas se tratavam 

(alimentação, medicamentos, etc.), para haver um reflexo de transparência e a noção das 

necessidades reais que estavam a atravessar naquele momento.  

Com esta campanha foi obtido um alcance de cerca de 40 mil pessoas no Facebook e 20 mil 

no Instagram. No final foram angariados dez mil euros – o rendimento para os vendedores, 

naquele que se traduziu como um sucesso do impacto das redes sociais na vida destas 

pessoas.  

Murilo Cagliari, formador da Meta, passou, então, a partilhar dicas importantes para as 

instituições de solidariedade social sem fins lucrativos utilizarem o melhor possível as redes 

sociais Facebook e Instagram no potenciar de ações de comunicação.  

Murilo começou por apresentar o Blueprint – onde são apresentados os cursos de marketing 

da Meta e de realidade aumentada.  

Qualquer organização sem fins lucrativos pretende aumentar a sua divulgação, recrutar 

apoiantes e angariar fundos. Criar uma comunidade o mais aproximada possível é o objetivo 

final.  

Todos os meses, mais de três mil milhões de pessoas no mundo inteiro interagem com o 

Facebook. Dessas, 55% interagem com estas associações e realizam algum tipo de ação e 88% 

das pessoas que já fizeram algum donativo através do Facebook afirmam que é provável que 

o façam novamente. “Mais do que uma plataforma, estamos perante uma oportunidade”, diz 

Murilo Cagliari.  
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1. Ferramentas de angariação de fundos no Facebook e Instagram  

Atualmente, mais de 500 milhões de indivíduos seguem instituições sem fins lucrativos. O que 

essas associações têm de fazer é lançar campanhas para recolha de fundos (dinheiro). 

Facebook e Instagram não cobram taxas nas doações feitas através do botão “doar”. Em 

Facebook.com/donate/signup é possível ativar esse botão que pode ser adicionado numa 

publicação ou numa transmissão em direto, por exemplo.  

No Instagram, o sticker para fazer um donativo pode ser adicionado ao stories, no reels ou em 

direto.  

 

2. Promover a comunidade através de interações e publicações orgânicas  

Perfis comercias e as páginas de empresa dentro do Facebook são as melhores formas de se 

começar a promover determinada instituição. É aqui que vão estar as pessoas que podem 

ajudar a trabalhar para que os resultados apareçam.  

Para “alimentar” as comunidades orgânicas (as que não precisam de pagamento para ser 

promovidas), deve ser demonstrada grande autenticidade, porque a forma de se comunicar, 

a forma de se comunicar a história da organização, ajuda a encontrar pessoas mais alinhadas 

com aquilo com que costuma trabalhar.  

Há uma data importante a assinalar? Comunique isso; a sua comunidade vai querer saber. As 

publicações devem ser curtas, rápidas, diretas e feitas com frequência.  

Um vídeo em direto também facilita a descoberta da organização e, no final, deve sempre 

agradecer-se aos apoiantes da campanha e tem de ser feita uma explicação sobre como os 

fundos estão ou vão ser utilizados.  

Incentivar a partilha também é sempre uma boa política porque pode haver alguém muito 

influente na sua comunidade.  
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Frequentemente surge a dúvida sobre se uma organização sem fins lucrativos deve ter uma 

página ou um perfil. A página é sempre a melhor solução para os negócios, mesmo para os 

que não têm fins lucrativos. A página tem mesmo de estar categorizada como “organização 

sem fins lucrativos” para poder tirar partido das ferramentas de solidariedade social do 

Facebook.  

Vantagens de criar uma página em vez de um perfil:  

• Criar uma angariação de fundos diretamente a partir da tua página;  

• Interagir com inúmeros fãs e seguidores;  

• Saber mais sobre a sua comunidade através das estatísticas da página;  

• Utilizar filtros para controlar e moderar os comentários;  

• Promover a divulgação da organização através de publicidade paga.  

No Instagram, um perfil criado pode ser fundido, depois, com a página de Facebook. Após a 

integração das ferramentas de solidariedade, também pode ser acrescentado aqui o botão 

“doar”. As estatísticas no Instagram também ajudam a saber mais sobre os seguidores e o 

desempenho da conta.  

Estas ferramentas permitem fazer publicações no feed de notícias, comunicar para grupos, 

criar eventos, fazer uma live, enviar mensagens pelo Messenger ou pelo Whatsapp.  

Dicas para tornar o Reels um sucesso:  

• Que tenham características únicas – toda a gente os vai reconhecer imediatamente 

como seus;  

• As pessoas devem conseguir identificar-se e relacionar-se com esse conteúdo;  

• Fáceis de recriar, para se tornarem virais;  

• Simples, sem grandes produções.  

Dentro da página é possível acompanhar em tempo real os valores de donativos que estão 

a chegar.  
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3. Amplificar as mensagens com publicidade paga  

Até que uma pessoa faça uma doação ou passe a ser voluntária da organização, precisa 

conhecer a instituição e entender muito claramente o trabalho que é feito. Só depois pode 

perceber como se juntar.  

Existem algumas categorias de anúncios “especiais” que têm regras específicas para serem 

difundidas. Se forem causas sociais, sensibilização ou discussão de temas, políticas ou 

eleições, são reguladas de forma específica. Significa isto que o processo de análise vai ser 

bastante mais aprofundado.  

Os anúncios sobre questões sociais têm de:  

• Ter concluído o processo de autorização (que pode demorar até duas semanas);  

• Estar confirmada a identidade e localização da instituição;  

• Colocar etiquetas com a indicação “financiado por”.  

Um anúncio pode ser “promovido” ou “apresentado”.  

 

4. Recomendações para campanhas  

Para a publicidade ser bem-sucedida ela deve:  

• Ter um objetivo alinhado com o mundo real (divulgação, ação, interação ou 

compromisso);  

• Um orçamento previsto;  

• Um público bem definido;  

• Posicionamentos mistos (onde o anúncio pode aparecer);  

• Conteúdos criativos.  

Quando se promove uma campanha é muito importante que o problema seja apresentado 

de forma bem transparente, devemos mostrar que existe uma solução e deve e ser explicado 

como alcançá-la (o aspeto solidário tem de ser o foco), e tem de se dar voz aos participantes.  
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Todas estas métricas se podem medir no final.  

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://www.youtube.com/watch?v=71s5XiNvCdg  
  

https://www.youtube.com/watch?v=71s5XiNvCdg
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Esta página foi deixada propositadamente em branco. 
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TrainOn “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para 
Instituições do Setor Social – Nível Intermédio” 

15 de setembro de 2022 

 

Em setembro de 2022 a APDSI apresentou o Nível Intermédio do TrainOn ‘’Ferramentas Meta 

para instituições do Setor Social’’ que começou em novembro do ano passado (Nível Básico), 

voltando a focar-se nas organizações sem fins lucrativos. 

Para a APDSI é importante estimular as instituições do setor social a usarem as redes sociais 

para as ajudar a atingir os seus objetivos que, desejavelmente, culminarão com maior 

reconhecimento, mais donativos ou mais voluntários.  

Nuno Guerra Santos, vogal da direção da APDSI, moderou a sessão e começou por referir que, 

para a Associação, a formação não é vista como uma atividade comercial, mas sim como uma 

oportunidade de dar a conhecer ferramentas e sensibilizar para o seu melhor uso no contexto 

de uma sociedade mais participada, segura e inclusiva. 

Javier de Santiago Aller, responsável pela publicidade da Meta em Portugal, desejou que 

este tipo de formações de partilha de conhecimento e experiência possam auxiliar num melhor 

conhecimento dos produtos que a Meta disponibiliza, potenciando a sua presença nos media 

sociais. 
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A Meta surge como convidada neste contexto, atendendo ao facto de que existem cerca de 

três mil milhões de pessoas que usam mensalmente o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o 

Messenger. Segundo as estatísticas, 55% dos utilizadores que se envolvem em organizações 

sem fins lucrativos nas redes sociais acabam por interagir com elas de alguma forma. 

--- 

O algoritmo e as ferramentas à disposição 

Sandra Cardoso representou na sessão a SOS Animal, uma associação sem fins lucrativos 

que faz o resgate e tratamento de animais, cuja experiência com Facebook e Instagram tem 

evoluído ao longo dos tempos com a ajuda de uma agência profissional de comunicação. 

Como ponto de partida, foi feito um design associado à SOS Animal que são os círculos: 

“embora os assuntos sejam díspares, o que nós fazemos é comunicar para informar o público 

e o círculo é o denominador comum”, enquadra Sandra Cardoso.  

A rede da SOS Animal está sempre em crescimento, embora os seus responsáveis gostassem 

que fosse mais visível. Atualmente as pessoas reconhecem a marca SOS Animal até porque a 

associação comunica os problemas de forma positiva e não passa a mensagem na altura em 

que o animal está em pior estado ou não esteja garantido o seu salvamento. 

A SOS Animal apresenta o problema sempre com soluções porque “não queremos contribuir 

para uma população mais deprimida, ao ver algo que não lhe agrada, mas sim ter sempre uma 

solução para apresentar”, esclarece. 

Antes da pandemia era mais fácil a associação angariar donativos do que à data de hoje. 

Porquê? O algoritmo terá mudado e agora tem mais tendência para vídeos curtos e com mais 

texto. “As redes sociais são muito importantes para nós porque nos permitem chegar ao nosso 

público imediatamente”, uma vez que há muitas partilhas que se traduzem numa repercussão 

imediata do alerta de um animal abandonado, por exemplo. 
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“Devia haver ferramentas que nos ajudassem a comunicar, mas também a potenciar os nossos 

meios. Não pomos publicidade no Instagram, mas também não estamos a ser incentivados 

para isso de acordo com a missão da associação”, lamenta Sandra Cardoso. 

A organização SOS Animal é mais seguida por mulheres do que homens entre os 25 e os 45 

anos e também por muitos estrangeiros (a sociedade civil brasileira, por exemplo, sente muito 

a causa animal). Quando há petições a decorrer, Facebook e Instagram também são uma boa 

ajuda. 

 

1. Ferramentas que ajudam a criar campanhas com interesse 

Murilo Cagliari trabalha numa equipa da Meta chamada Blueprint na qual é feito o treino 

das soluções de marketing da empresa e são emitidas as certificações profissionais para a 

América Latina. 

O caminho para se desenvolver uma presença digital é um grande desafio, sendo também 

uma jornada que demora algum tempo até se conseguir impulsionar a mudança e assistir à 

expansão da comunidade. 

Em Portugal o WhatsApp não é tão popular como no Brasil, onde há mais contas de WhatsApp 

que habitantes, mas no último mês foi lançado um bot que, ao conversarmos com esse robô, 

nos oferece mais soluções de marketing para serem aplicadas nesta plataforma, mas também 

no Facebook e Instagram. 

Os objetivos de se ter contas vivas e dinâmicas nas redes sociais podem ser vários: aumentar 

o reconhecimento, recrutar apoiantes ou angariar fundos. Esta é a estrutura de base para se 

fazer a ponte entre um negócio convencional e um sem fins lucrativos. Se o objetivo é o 

reconhecimento, as pessoas começam a conhecer e a interessar-se pela organização; se for 

angariar voluntários, o que se quer é que haja gente a voluntariar-se e a partilhar informação 

sobre as atividades que ali decorrem e, finalmente, se for angariar fundos, uma campanha é 

bem-sucedida é a que conseguir angariar bom dinheiro para a sua causa. “E assim as soluções 

da Meta estão aqui para ajudar”, resume Murilo Cagliari. 
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Quais os motivos que fariam com que uma determinada organização sem fins lucrativos 

investisse numa campanha comercial? “Talvez pela possibilidade de alcance, atingir as 

pessoas que já conhecem o seu trabalho, mas também para chegar a novos públicos, já que 

se pretendem mais seguidores - os que vão fazer doações e ser voluntários em causas futuras”, 

acrescenta o especialista da Meta. 

 

2. Criar comunidades 

Nunca houve tantas oportunidades de alcançar pessoas como agora. Há 20 anos só os media 

tradicionais, muito caros, existiam para as organizações. Hoje pode alcançar-se muita gente, 

mas é preciso criar laços e empatia com o público. 

Alcance, Conecte e Inspire são os três passos que a Meta destaca para uma campanha com 

bons resultados. Alcance pelo mundo inteiro, expansão do número de contactos e a posterior 

medição dos resultados é muito importante para se trabalhar quando se desenrola uma ação 

dentro das plataformas sociais. “A conexão, a ligação às pessoas, é mais difícil para todo o tipo 

de negócios e é só assim que vamos conseguir inspirar uma ação”, explica Murilo Cagliari. 

A Meta tem por missão dar aos seus utilizadores o poder de criar comunidade e expandir o 

seu foco de atuação para o mundo inteiro desde que o assunto seja comum - mesmo que a 

campanha seja apenas para Portugal. “A Meta tem essa capacidade de criar comunidades e 

conectar-nos a pessoas com ideias próximas das nossas”, refere Murilo Cagliari. 

A boa notícia mesmo com as constantes alterações ao algoritmo é que 88% dos doadores que 

usaram o botão “doação”, afirmam que o podem voltar a fazer no futuro. 

O especialista não nega que está tudo mais difícil online porque há muitas instituições a 

procurarem objetivos cada vez mais parecidos, mas existem ferramentas que ajudam a criar 

campanhas de interesse do público mais adequado: “o nosso comportamento nas redes 

muda e nós temos de o trabalhar por forma a tomar as melhores decisões”. 

Cada país tem as suas configurações específicas e é preciso categorizar os anúncios que 

podem ter de cumprir um padrão mais elevado. Se a campanha levantar questões sociais (a 
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favor ou contra uma questão-chave de interesse público), eleições ou política, entra na 

categoria de conteúdos especiais que exige uma autorização cujo processo tem de estar 

concluído antes do início da campanha. Isto evita anúncios rejeitados ou questões que 

atrapalhem o desempenho da página de Facebook e do perfil comercial do Instagram. 

 

3. Como expandir a comunicação com publicidade  

Para qualquer campanha publicitária (não só nas redes sociais) é importante criar uma 

comunidade que esteja associada a uma causa nobre e depois logo se exploram as plataformas 

e quais as melhores práticas e possibilidades.  

Para a organização existir, deve ter um objetivo que deve estar alinhado com os objetivos do 

mundo real. Durante o ano estabelecemos metas e para isso são realizadas ações. A 

comunicação deve ser movida por um grande objetivo que seja alcançável - recordando os 

princípios de reconhecimento, interação, compromisso e ação (o donativo). 

Numa campanha, pode oferecer-se produtos e serviços ou ideias. A pessoa pode estar 

interessada na organização de início, mas abandoná-la ao longo da jornada. Quem vem da 

rede social tem um comportamento diferente de quem vem de outros lugares. Se alguém 

recomendou ou se ouvir boas avaliações a determinada associação no “passa palavra”, essa 

pessoa já tem um interesse nativo na causa. E na Meta há ferramentas para cada fase da 

campanha (reconhecimento, interação, receber mais mensagens, geração de registos e ação 

em forma de donativos ou outros). 

Em 2022 a Meta está a passar por mudanças. Veja-se, por exemplo, na área do gestor de 

anúncios onde havia 11 objetivos e agora só lá aparecem seis, facilitando a escolha e 

aproximando o objetivo da comunicação com o da campanha. 

A aprendizagem sempre nos disse que ao definir um público-alvo conseguiríamos fazer 

determinada campanha chegar a um maior número de pessoas, quer fosse esse o objetivo, 

quer fosse ter mais donativos ou voluntários. A definição de um público-alvo básico gerava 

menos dispersão e ajudava à difusão de uma mensagem mais específica. 
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Todavia, atualmente é possível fazer a definição de um público personalizado. Pode criar-se 

um público entre todos os indivíduos que acederam ao meu site no último ano, para depois 

mostrar os meus anúncios apenas a essas pessoas, ou pode criar-se públicos das pessoas que 

interagiram com a minha página nos últimos seis meses. A conexão é diferente do alcance e 

comunicar de maneira diferente com quem já interagiu comigo, pode ser uma ótima opção. 

Os públicos-alvo podem ser: Principais (pessoas agregadas por idades, interesses e 

localização), Personalizados (comunicar de forma diferente com o mesmo público) ou 

Semelhantes (pessoas que têm características já semelhantes às dos meus seguidores dos 

últimos seis meses ou último ano). Neste caso, a Meta procura pessoas parecidas com o 

público de origem da associação em causa e que já conhecem a respetiva proposta de valor. 

Como “dica avançada” Murilo Cagliari sugere que a organização se associe à sua comunidade 

através das informações do sistema CRM. 

 

4. Conteúdos criativos 

Seja uma solução paga ou orgânica, os conteúdos criativos são o ponto seguinte a priorizar. 

Como passamos boa parte do nosso tempo e dos nossos dias a olhar para o telemóvel, além 

de criativos, os anúncios têm de ganhar uma dinâmica própria (as estatísticas mais recentes 

dão conta de que desbloqueamos o nosso smartphone cerca de 80 vezes por dia). Ora, sendo 

assim, também os nossos seguidores vão ser impactados por aquilo que vêm no pequeno ecrã. 

E aqui o nosso público divide-se em dois tipos de comportamento: os que fazem visualizações 

em trânsito (70% das vezes) ou visualização criativa. No primeiro caso, e como o nome indica, 

a pessoa estará em deslocação, e passa pelas redes sociais em curtos períodos de tempo; são 

sessões não planeadas, frequentes e de descoberta e conexão - isto quer dizer que um vídeo 

feito com todo o cuidado e dedicação pode não ser visto por mais de meia dúzia de segundos 

(feeds, stories, reels). 

A chamada visualização cativada (menos de 30% das vezes) caracteriza-se por um público que 

leva a cabo sessões longas, planeadas e intencionais, resultantes da procura de momentos de 
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descontração e entretenimento. É aqui que entram e têm eco as transmissões ao vivo, onde 

há conteúdo original, quase sempre já visto com o telemóvel na posição horizontal e que 

podem ser uma boa alternativa. 

Temos de transmitir a nossa mensagem no mais reduzido espaço de tempo e da forma mais 

eficiente. É importante descrever quem é e o que pretende a associação logo nos primeiros 

instantes e não no final do vídeo. 

 

5. Dicas para marketeers de instituições sem fins lucrativos 

 

a) Ser transparente sobre o problema 

Uma organização sem fins lucrativos tem a causa acima de tudo, até porque várias 

organizações podem dedicar-se ao mesmo tema. É o “porquê” que vai sensibilizar as pessoas; 

é o problema que move pessoas e não a associação em si. Anúncios com mais cliques são os 

que melhor esclareceram qual o problema a ser resolvido. 

b) Mostrar que a solução existe e é tangível 

Nós somos seres esperançosos. Ainda que se apresente um problema, temos de apresentar 

uma solução e devemos torná-la específica e alcançável com a ajuda das pessoas. 

c) Demonstrar que é fácil começar a tomar medidas 

O nosso público vai querer uma forma fácil de agir dentro ou fora da plataforma, através de 

um apelo claro e imediato. Quando se cria um “botão”, este deve dizer exatamente o que se 

pretende; ter uma call to action concreta. Pretende-se uma doação? Um registo? Que a 

pessoa descarregue uma app? Mostrar que é fácil e incentivar essas ações conduz ao sucesso. 

d) A causa é nobre e esse é o ponto central dos conteúdos criativos  

Apresentação da marca feita com imagens e logotipos, inserindo elementos que ajudem a 

identificar a organização. 
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e) Dar a voz a outros participantes 

A nossa organização é muito importante, mas as pessoas também se identificam muito com 

as outras em quem confiam. Terceiros a falarem por nós (figuras conhecidas do público, por 

exemplo) dá-nos credibilidade e autenticidade. 

Estas são as cinco dicas criativas a considerar no planeamento e a incorporar na comunicação 

de uma organização sem fins lucrativos. Todas elas também são válidas para os conteúdos 

orgânicos (não pagos). 

 

6. Medir o impacto de cada ação 

Tudo o que pode ser medido pode ser melhorado. Na comunicação e no marketing não é 

diferente. A comunicação traz, atualmente, essa componente importante para contrariar a 

ideia de que não vende e só faz perder dinheiro. Esforços, dinheiro gasto e recursos humanos 

envolvidos são apostas das ações de comunicação que é possível medir se geram impacto e 

consequências. 

Analisar as postagens já feitas também é fundamental porque, ao perceber-se quais os posts 

que geraram mais ações e visualizações, consegue entender-se o que aquele vídeo ou post 

trouxe de bom que possa aproveitado noutras comunicações. 

Quanto melhores forem os dados obtidos a partir das campanhas de comunicação que 

determinada associação faz, melhor é o ROI - Return On Investment. E, neste caso, Murilo 

Cagliari também apresentou nesta sessão da APDSI as ferramentas que a Meta disponibiliza e 

que se podem conjugar para obter um melhor nível de medição de resultados.  

São elas a Pixel - conectividade do site feito em Wordpress com as plataformas da Meta - que 

ajuda a criar públicos específicos e ao desenvolvimento de campanhas. Mesmo para quem 

não trabalha com programação e linhas de código, esta app mede a atividade que acontece 

no site e nos anúncios. Com esta ajuda, as ações podem fazer com que pessoas que já doaram 

regressem ou pode encontrar novos contactos ou apoiantes criando um público semelhante 

aos dos melhores apoiantes da instituição. Existe outra ferramenta designada por API de 
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conversões - ferramenta de negócios da Meta que permite, estudando o navegador mais 

utilizado pelo utilizador, partilhar eventos. Trata-se de uma conexão segura para não ser 

bloqueada por terceiros (faz o caminho do servidor e não do navegador). 

Uma outra ferramenta de medição de resultados é a experiência com testes A/B. E como 

funciona? Ajuda os marketeers a escolherem a melhor estratégia da seguinte forma: a Meta 

divide um público abrangente em dois grupos-alvo de forma aleatória e não sobreposta. 

Testam-se duas estratégias (carrossel ou vídeo, por exemplo) e vê-se qual a que funciona 

melhor. Se assim não for, não se sabe quanto de uma se sobrepõe à outra ou, por oposição, 

colabora para a ajudar. “Para isolar variáveis serve muito bem esta solução”, refere o 

especialista da Blueprint. A estratégia que tiver alcançado mais pessoas com menos dinheiro 

investido, é a mais eficiente. 

A sociedade muda, os comportamentos também e isso exige uma maior atenção da nossa 

parte para observarmos como as pessoas se comportam nas plataformas online. Seja como 

for, Murilo Cagliari refere que os formatos mistos (os que combinam imagem estática com 

vídeo) são as melhores opções para que a Meta possa levar a campanha à pessoa que melhor 

combina com ela. Outra recomendação vai para o design gráfico que aposta num formato que 

ocupe todo o ecrã do telemóvel - é mais imersivo e tem mais impacto.  

Os anúncios para obtenção de registos podem aumentar o número de pessoas na nossa base 

de dados se houver uma equipa que faça esse contacto com quem se regista. Deste modo, 

estes registos podem transformar pessoas apenas interessadas em apoiantes.  

Os anúncios em carrossel também são muito interessantes, na medida em que servem para 

contar uma história mais longa (podem estar até 10 imagens ou vídeos numa única 

publicação). Para cada cartão há um link específico para uma determinada página. 

A Blueprint tem vários estudos e certificações para quem quiser aprofundar todos estes 

aspetos que visam melhorar o impacto das organizações sem fins lucrativos nas redes sociais. 

Isabel Jonet, presidente da ENTRAJUDA, congratulou-se por esta nova oportunidade de 

demonstrar às instituições de solidariedade social portuguesas que as redes sociais têm um 

poder que deve ser aproveitado para ser uma vantagem no processo de comunicação com 
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todas as partes interessadas. “Requer sabedoria, conhecimento e estratégia, por isso, este 

nível intermédio de formação ajudou as instituições a comunicarem melhor e a levaram mais 

longe o seu nome”, destacou. 

 

Perguntas e respostas 

• Quais são as opções de pagamento disponíveis em Portugal? 

Quando se cria uma conta de anúncios há várias opções, mas a faturação (com número de 

contribuinte) aparece só depois de se pagar e serem exibidos esses anúncios. A cobrança 

também pode ser feita de forma parcelada, e em cartão de crédito. 

• Como funciona o teste A/B? 

O teste A/B expõe cada parte do público-alvo a um anúncio diferente. Tomemos, por exemplo, 

uma imagem de cosméticos em zoom e outra num plano mais alargado. A que trouxer um 

custo mais eficiente de resultado e a que deve ser escolhida. É um tipo de teste que ajuda a 

perceber qual a estratégia que deve ser aplicada com maior profundidade na campanha. 

• Como fazer postagens mais criativas? 

Em https://www.facebook.com/business/m/mobile-studio há várias dicas para 

melhoramento de imagens, por exemplo. Se recorrer ao reels, há uma maior probabilidade de 

ir além das pessoas que já seguem instituição e conseguir o envolvimento de mais indivíduos. 

Mas atenção que estes não devem ser só um mural de informações. As pessoas têm de 

socializar com o conteúdo (tem de dar vontade de interagir), para que mais possam surgir e 

juntar-se à causa. A regularidade das postagens também é um ponto importante. O público 

afasta-se e perde-se se não houver uma comunicação frequente. 

A promoção das mensagens através das ferramentas inseridas nas redes sociais abordadas 

neste TrainOn permite também ampliar a voz e o nível de envolvimento em temas relevantes 

das instituições de solidariedade social para os cidadãos. 

https://www.facebook.com/business/m/mobile-studio
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Este TrainOn realizou-se em colaboração com a Meta, a ENTRAJUDA e a Techsoup Portugal. 

Em breve vai decorrer a sessão que encerra este ciclo: a de Nível Avançado. 

 

Gravação: https://www.youtube.com/watch?v=bRWotMfWGgY&t=1s  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bRWotMfWGgY&t=1s
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TrainOn “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para 
Instituições do Setor Social – Nível Avançado” 

10 de novembro de 2022 

 

A APDSI apresentou o Nível Avançado do TrainOn ‘’Ferramentas Meta para instituições do 

Setor Social’’ que começou em novembro do ano passado (Nível Básico), prosseguiu em 

setembro deste ano (Nível Intermédio) e voltou a 10 de novembro de 2022 a focar-se nas 

ferramentas mais úteis para as organizações sem fins lucrativos, completando, assim, o ciclo 

de três níveis formativos previsto inicialmente. 

A APDSI, nestes eventos de formação em colaboração com a Meta, a ENTRAJUDA e a Techsoup 

Portugal, teve por objetivo potenciar o uso de ferramentas de divulgação e colaboração 

através das redes sociais para que estas organizações alcancem o seu público-alvo e 

atinjam, mais facilmente, as suas metas. 

--- 

Nuno Guerra Santos, vogal da Direção da APDSI, foi o moderador desta sessão formativa 

“avançada, mas acessível a todos”. 
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Isabel Jonet, presidente da ENTRAJUDA, acredita que a Meta é uma boa parceira na 

divulgação dos propósitos da instituição e para partilhar boas práticas do terceiro setor numa 

lógica de otimização de recursos “que são, muitas vezes, fracos”. São sempre necessários mais 

voluntários e mais donativos, logo, saber executar e potenciar este tipo de ferramentas é 

extremamente importante para gerar valor através das inúmeras possibilidades de 

comunicação da Meta. 

“Chegar mais longe é ajudar mais e melhor quem precisa”, sublinha Isabel Jonet que acredita 

no valor gerado por estas três formações, atendendo às perguntas que foram feitas e 

respondidas em todas elas. 

Javier de Santiago Aller e Hélène Verbrugge, responsáveis pela publicidade da Meta em 

Portugal, estão gratos por terem apresentado as ferramentas de que a Meta dispõe para as 

instituições do setor social. 

A Vencer Autismo – Todas as Pessoas São Únicas foi representada por Sara Antunes que 

trouxe o caso prático de sucesso na utilização das ferramentas da Meta. O objetivo da 

instituição social é reduzir o estigma que ainda existe na sociedade por parte das pessoas que 

não entendem o autismo e, logo, não conseguem ajudar os doentes. Focados no cuidador que 

poderá “gerir melhor os desafios no tratamento de uma pessoa com autismo”, os 

colaboradores têm desenvolvido workshops e masterclasses todos os meses, que são muito 

impulsionadas pelas redes sociais. Um dos objetivos da Associação ao usar redes sociais 

(Facebook, Instagram e YouTube, onde têm milhares de seguidores) é fornecer técnicas e 

estratégias para resolver desafios e ajudar a pessoa com autismo a atingir o seu máximo 

potencial. Para tal, foi precisamente nos media sociais que disponibilizou cerca de 900 

conteúdos gratuitos, entre vídeos e apresentações. Todos os dias é feito um post e são 

colocadas e respondidas várias perguntas, o que também ajuda a uma maior adaptação à 

comunidade que a Vencer Autismo serve. 

Com um evento por semana, as redes sociais são fundamentais para se potenciar esses 

encontros, bem como para fazer sondagens e perceber o que está a mudar na sociedade e no 

comportamento de doentes e cuidadores. A angariação de fundos é, claro, outra necessidade 

a que as redes sociais estão a dar uma boa ajuda: mais de 125 mil euros desde maio de 2018. 
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Atendendo a que cerca de três mil milhões de pessoas usam o Facebook, o Instagram, o 

WhatsApp e o Messenger mensalmente, e 55% das pessoas envolvem-se em organizações 

sem fins lucrativos nas redes sociais, tirar o melhor partido destas ferramentas afigura-se 

como fundamental, tal como é conhecer a comunidade que a Vencer Autismo serve “para 

criar soluções e ajudar os cuidadores” – algo que foi ainda mais premente quando veio a 

pandemia. 

Durante o período mais crítico da pandemia foi criada a iniciativa “Cafés Vencer” - uma live 

diária, de 30 minutos, onde os colaboradores tomavam um café com os cuidadores que se 

sentiam mais isolados e pediam para as pessoas se juntarem, apresentando os seus desafios 

e preocupações. O encontro virtual começou a ter muita adesão e evoluiu para convidados, 

perguntas e respostas e temas específicos. A live mantém-se, atualmente, às quartas-feiras 

porque deste modo “estamos mais perto das pessoas que acompanhamos e conseguimos 

responder de forma mais eficaz”, refere Sara Antunes. 

Na Vencer Autismo todos tentam que as redes sociais sejam uma imagem real daquilo que 

são “cá fora”. Segue-se uma linguagem descontraída, simples e acessível a todos, contribuindo 

para diminuir o estigma associado ao autismo, através de desafios divertidos onde se focam 

sempre os aspetos positivos de quem tem este transtorno no desenvolvimento neurológico. 

Desde a pandemia que a Associação duplicou o impacto junto do seu público. Agora, com as 

plataformas digitais, a instituição chega a mais pessoas, até além-fronteiras e reduziu os 

custos com deslocações, ganhando tempo, o que permitiu desenvolver novas iniciativas, como 

as masterclasses que abordam temas mais específicos e que são o reflexo de uma necessidade 

manifestada pelo público. 

Murilo Cagliari integra a equipa Blueprint dentro do grupo Meta, onde se fazem os cursos de 

soluções de marketing digital e realidade aumentada, e as certificações para negócios e 

instituições. Na sessão da APDSI Murilo Cagliari deu a novidade do assistente virtual no 

WhatsApp para quem precisa de mais dicas sobre como potenciar as ferramentas de 

marketing; chama-se Business Coach, é um chat bot, e visa dar mais poder às simples 

conversas que temos com outras pessoas nas redes sociais.  
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Independentemente do objetivo da instituição (aumentar o reconhecimento, recrutar 

apoiantes ou angariar fundos), a Meta tem ferramentas de um nível mais avançado que 

podem ajudar a criar uma comunidade e reduzir a distância que nos pode separar de quem 

nos interessa contactar.  

 

1. Novas possibilidades com as ferramentas Meta - Personalização e privacidade 

Uma abordagem mais personalizada traz sempre muito mais vantagens que uma mensagem 

generalizada para um grupo grande. “Se eu conhecer o comportamento do meu público, vou 

saber bem como chegar a cada uma daquelas pessoas. Por outro lado, essa abordagem mais 

direta e com referência ao próprio nome das pessoas, pode ser vista como uma intrusão de 

privacidade”, afirma o especialista. Essa personalização, todavia, é permitida no RGPD. É 

preciso, no entanto, muito cuidado com a forma como usamos os dados dos nossos 

subscritores. Ser transparente na altura de recolher os dados é fundamental para que 

ninguém se sinta defraudado e saiba exatamente como a instituição está a tratar os seus 

dados. 

Se alguém partilha os seus dados é porque está interessado na nossa missão e devemos 

manter essa pessoa envolvida e fazer um tratamento responsável dos seus dados. Hoje já 

ninguém concebe a compra e venda de bases de dados. 

Do lado da instituição, é preciso ter sempre a autenticação de dois fatores para maior 

segurança e evitar a perda de acesso às contas. 

Os dados devem ser apresentados com clareza, tem de ser garantido o seu tratamento 

responsável e ainda devemos oferecer experiências que sejam valiosas para o nosso “cliente” 

e que o façam sentir-se especial e único. Resumidamente, é fundamental criar valor a toda a 

jornada do cliente. 
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2. Amplificar as mensagens com publicidade paga 

A publicidade paga acaba por não ser muitas vezes a grande prioridade da organização. Por 

outro lado, que melhor forma de divulgar as horas de trabalho gastas a produzir conteúdo? 

“Se queremos que a campanha consiga gerar resultados, temos de pensar nos objetivos que 

se podem alcançar com anúncios e que são diferentes das postagens orgânicas. O que leva 

alguém a investir na nossa ONG e não noutra? Teve certamente um envolvimento maior e 

anterior a essa decisão”, esclarece Murilo Cagliari. Não se deve partir logo para pedir 

contributos financeiros às pessoas, mas sim gerar, em primeiro lugar, uma relação. 

A publicação orgânica é diferente do anúncio, desde logo porque este tem um call to action; 

uma chamada para a ação - seja ela qual for - ver uma página, fazer uma venda, ou fazer um 

donativo. Na publicidade paga é possível escolher quem se quer alcançar. 

Já na opção “Gerente de anúncios” é possível encaminhar a ONG para seis objetivos distintos, 

o que abre novas e melhores possibilidades quando a instituição precisar de se envolver. 

Outra grande vantagem de se realizar campanhas é poder analisar os públicos que podem ter 

diferentes níveis de envolvimento com a minha instituição. Há três tipos de público que se 

podem utilizar: posso comunicar de forma diferente para quem não me conhece, para quem 

já doou e para quem já me conhece, mas ainda não teve nenhuma interação. 

É, ainda, de salientar a importância de se comunicar bem qual o problema para o qual estamos 

a tentar encontrar uma solução – que seja tangível; possível de se conseguir e fácil tomando 

apenas algumas medidas. Sempre que se torne relevante podemos ampliar a nossa missão 

dando voz a outros participantes que sejam bons retransmissores da nossa mensagem. Uma 

campanha bem-sucedida é aquela que consegue que o público interaja com a instituição em 

causa, fazendo uma sondagem ou algo que permita que mais pessoas participem no processo. 

Se estamos na fase de apresentação, podemos usar vídeos curtos e imagens estáticas que 

aparecem no feed; na fase de experimentar devemos fazer um vídeo curto a médio, no 

formato de anúncio, para provocar uma reação instantânea, uma live que pode surgir no 

messenger ou numa storie. Estes já têm um botão para provocar uma reação. 
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Finalmente, se a pessoa já nos conhece e sabe o que fazemos, podemos optar por vídeos mais 

longos, para obter registos, stories e notícias e experiências são as formas como devem 

aparecer. Aqui convida-se a pessoa a tomar uma ação. 

 

3. Como configurar melhor as iniciativas criativas? 

Fazendo diretos com uma organização ou pessoa parceira, usar uma API do live (software de 

transmissão, como o OBS por exemplo), o Reels, as salas do Instagram e o bot do Messenger. 

O conteúdo em movimento ajuda a chamar mais a atenção e a criar um maior envolvimento 

do que um conteúdo estático. Para tal devem usar-se cores contrastantes, mostrar vários 

produtos, destacar um benefício e fazer uma rápida transição entre cenas. O primeiro aspeto 

que atrai a atenção das pessoas é o ativo visual, depois o texto, a marca e os comentários. 

 

4. Como tirar o melhor partido do Reels? 

Este é um formato de vídeo curto que existe no Instagram e no Facebook. Se quero chegar a 

mais pessoas, esta é uma ótima opção. O Reels recomenda vídeos, pelo que é uma boa opção 

para quem não nos conhece. 

Estes devem ser divertidos e animados, claros, e fáceis de identificar – os nossos tiques de 

linguagem ou hábitos que nos identifiquem automaticamente com a instituição em causa. 

 

5. E como fazer aqui anúncios eficazes? 

• A fazer transformação (de uma situação ou produto); 

• A mostrar os bastidores de uma produção, destacando uma mensagem em particular; 

• Dando uma demonstração de como é fácil fazer; 

• Provocando o riso; 
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• Sequência de looks (visuais) contraste de cores e o aspeto da pessoa ir mudando; 

• O antes e depois; 

• Publicações em lista; 

• O tutorial - ensinar as pessoas sobre qualquer matéria; 

• A conversa individualizada; 

• O photo dump - sequência de pequenos vídeos ou fotos onde se conta uma pequena 

história. 

Por muito que tradicionalmente o correto fosse filmar na horizontal, atualmente o formato 

vertical é o mais indicado e, se possível, com som (80% das pessoas vê o Reels com o som 

ligado, mas a publicação deve funcionar também sem áudio). 

Para desenvolver a comunidade no seio das redes sociais digitais é essencial que se adotem 

boas práticas na realização de publicações, na criação de grupos, eventos e lives no Facebook 

e Instagram, assim como noutras redes, como o WhatsApp e o Messenger. A promoção das 

mensagens através das destas novas ferramentas que, hoje em dia, estão integradas nas 

redes sociais permite também ampliar a voz e o nível de envolvimento em temas relevantes 

para os cidadãos. 

Finalmente, vamos “medir” o que se consegue com uma campanha. Um teste de aumento de 

marca ajuda a perceber se os nossos esforços geraram, realmente, ações. É preciso medir 

resultados e compará-los com a situação anterior. Para tal devemos usar linguagem simples 

para auscultar o nosso público e fazer perguntas simples sobre um determinado conceito que 

queremos divulgar. 

No final podem ser testadas variáveis como o objetivo da apresentação, o posicionamento e 

o público-alvo, o orçamento e o período em que decorre a campanha, e se o formato escolhido 

foi o mais indicado para mim e para o meu propósito. 
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Perguntas e Respostas 

• A utilização-base destas ferramentas está, na maioria, ao alcance de todos, mas 

ajustáveis aos objetivos de cada organização. Quais as possibilidades de públicos que 

existem? 

Para atingir um grupo específico a instituição deve pensar num tema que pode interessar a 

esse mesmo grupo. Ou optar pela abordagem de divulgar conteúdo no sentido da prevenção, 

ao invés de se focar nos efeitos negativos da doença, por exemplo, no caso da comunidade 

médica.  

 

• Como funcionam as músicas protegidas com direitos de autor? 

As músicas estão disponíveis para serem aplicadas no Reels ou para se descarregar e serem 

usadas na edição do vídeo prévio ao seu carregamento. Há um total de seis milhões de músicas 

disponíveis. 

Qualquer instituição de solidariedade social pode esclarecer dúvidas no link: 

https://www.facebook.com/gpa/help. 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/gpa/help
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MeetOn “Cibersegurança” 

27 de outubro de 2022 

 

 

A APDSI organizou a 27 de outubro de 2022 um debate sobre o futuro das regulações de 

cibersegurança na Europa e em Portugal, numa altura em que se impõe a necessidade de 

uma maior regulação nos setores, produtos e serviços, procurando mitigar as lacunas que 

ainda sentimos todos os dias em matéria de cibersegurança. 

Este encontro online contou com a participação de António Gameiro Marques, Diretor-Geral 

do Gabinete Nacional de Segurança, de Nuno Teodoro, Cyber Security and Privacy Officer 

(CSPO) da Huawei, de Pedro Machado, Data Protection Officer (DPO) da AGEAS, de Augusto 

Fragoso, Diretor-Geral de Informação e Inovação da ANACOM, e de António Bacalhau, Head 

of Cybersecurity & Portugal Security Lead na Accenture. 

--- 

O debate foi moderado e coordenado por Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI, 

que trouxe para início da sessão temas como a NIS 2.0 - Diretiva de Network and Information 

Security, Cyber Resilience Act (CRA) e Digital Operational Resilience Act (DORA) estão na 

ordem do dia para a maioria das Organizações. 
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Nuno Teodoro, Cyber Security and Privacy Officer (CSPO) da Huawei, introduz o debate 

observando que a digitalização na nossa vida quotidiana é cada vez mais uma realidade, o 

que obriga a uma relevância e a cuidados também cada vez maiores em matéria de 

cibersegurança. 

A Europa está a munir-se de um conjunto de estratégias que vão passar a fazer parte do nosso 

dia-a-dia porque são transversais a vários setores. Por um lado, Portugal sabe que vai haver 

crescentes requisitos em matéria de cibersegurança e ameaças muito fortes na área dos 

fornecedores de serviços e de equipamentos, mas também na banca. Por outro, e de uma 

perspetiva europeia, é importante que consigamos elevar o nosso nível de maturidade e 

fazer frente às principais ameaças. 

De recordar que a soberania tecnológica assenta em três pilares fundamentais: poder de 

computação; controlo sobre os nossos dados; e conetividade segura. 

A NIS 2.0 procura um grupo para gerir incidentes de larga escala na União Europeia com um 

papel mais ativo e relevante na comunicação e na cooperação, aspetos cada vez mais 

transversais para dar resposta às problemáticas que a maior parte das organizações vive e que 

todos os dias são notícia. 

“O que eu acho é que as organizações nacionais talvez não estejam preparadas para esta 

regulação e para as diretivas que aí vêm. Acho que temos de reunir várias visões e perceber 

se estamos a caminhar no sentido certo enquanto Estado Membro e a competir com a 

realidade das ciberameaças e aumento dos dispositivos IOT”, resume Nuno Teodoro. 

Pedro Machado, Data Protection Officer (DPO) da AGEAS destaca dois instrumentos, o 

DORA e o CRA como dois paradigmas a que faz sentido prestar atenção. O DORA decorre da 

estratégia para o digital da Europa e tem um âmbito específico para entidades – não tem um 

target transversal no mercado. Tanto é focado no setor financeiro, como na banca, agências 

de rating, mercados, seguros, prestadores de IT ou em qualquer outro setor de investimento, 

Já “entidade financeira” abarca um contexto mais completo. 
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O DORA apresenta-se em cinco pilares: 

• Está focado na gestão de risco para TIC (governance e registo de atividades); 

• Obriga à comunicação de incidentes TIC, pelo que vamos assistir a uma normalização 

de incidentes e às suas respetivas obrigações de notificação com a produção de 

relatórios anónimos dentro da União Europeia; 

• Obrigações de testes exaustivos e técnicos de resiliência a cada três anos por entidades 

independentes que têm de ser disponibilizados aos setores de banca, seguros e fundos 

de pensões; 

• Gestão de risco focada em terceiros (prestadores de serviços), nomeadamente através 

da definição de estratégias e uma nova revisão contratual; 

• Partilha de informação ao nível da intelligence numa lógica de prevenção de ameaças 

e gestão de vulnerabilidades. 

Já o CRA tem o seu foco nos produtos e visa evitar que se propaguem os ciberataques em 

hardware, software e tudo o que faz parte dos dispositivos em rede. A antevisão deste tipo 

de ciberataques prevê um esquema de classificação que os classifica como mais ou menos 

críticos. 

Esta obrigatoriedade de haver testes regulares aos fabricantes de automóveis, por exemplo, 

vai constituir um enorme desafio, sobretudo para peças e outros dispositivos que vêm de fora 

do espaço da União Europeia: “estamos a caminhar no sentido certo, no entanto, não 

podemos ignorar a importância de uma correta fiscalização destas matérias. No meu entender 

existe aqui um desafio grande ao nível da consciencialização do cumprimento. O mercado 

parece só corresponder com um grande regime sancionatório. Estamos a esquecer-nos dos 

valores de uma Europa que deveríamos estar a construir”, lamenta Pedro Machado. 

Augusto Fragoso, Diretor-Geral de Informação e Inovação da ANACOM, entende que neste 

contexto regulatório é cada vez mais difícil termos uma atuação eficiente dada a escala dos 

cenários onde se desenvolve o risco, a transversalidade sectorial desses cenários e a 
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abrangência dos impactos, muitas vezes transfronteiriços. A natureza da própria formação 

europeia leva a que as respostas, ao nível dos remédios e ao nível da produção de melhor 

regulamentação demorem muito tempo desde que se observa um evento no mercado e a 

altura em que aparece um mecanismo habilitante para responder a essa situação. Os eventos 

de risco verificam-se, concretizam-se e modificam-se em poucos meses e a UE pode demorar 

anos a elaborar uma resposta. “Se não mudarmos a eficiência destes mecanismos de resposta 

ao nível europeu e ao nível nacional, para atacarmos (a probabilidade de ocorrência do risco) 

o quanto antes, temos de repensar toda a forma como nos desenvolvemos neste campo”. 

Nos países menos burocráticos, as respostas podem surgir mais depressa, o que é visto como 

positivo dada a crescente interdependência e transversalidade de qualquer ameaça no 

domínio da cibersegurança. Hoje em dia é difícil que existam eventos que não afetem vários 

mercados e setores em simultâneo, exigindo uma resposta “cada vez mais capaz do ponto de 

vista da colaboração”. 

Em Portugal as entidades envolvidas numa estrutura de resposta neste contexto 

(cybersegurança e defesa do cyberespaço), quer no domínio da governança nacional quer no 

domínio técnico, são sempre diversificadas e em número significativo, mas nem sempre a 

relação entre elas se baseia nos mecanismos de cooperação e articulação mais eficientes, 

objetivando uma oportunidade de melhoria que, espacialmente no contexto desses 

mecanismos, deve ser continua 

Outro desafio que Portugal tem pela frente tem a ver com a capacitação de profissionais com 

as competências adequadas em matéria de cibersegurança: “há uma grande dificuldade em 

contratar competências, e, convenhamos, essa dificuldade não creio que seja eliminada no 

futuro, antes pelo contrário. Daí que, para podermos enfrentar esse facto, teremos que fazer 

um uso muitíssimo mais eficiente de mecanismos de colaboração, de troca de experiências e 

de partilha de competências e, naturalmente, da tecnologia, nomeadamente com o aumento 

da utilização das capacidades de automação e de inteligência artificial. 

A segurança by design deveria fazer parte, cada vez mais, da estratégia de desenvolvimento 

de produtos e serviços, trazendo-a para os níveis mais baixos de desenvolvimento (IRL – 

Innovation Rediness Level ), assegurando nomeadamente a certificação a fim de constituir 
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uma plataforma de confiança e conformidade com os níveis adequados à natureza do risco 

em cada momento. 

Além do universo ciber digital, a curto prazo teremos de prestar muita atenção às 

infraestruturas físicas e à sua segurança efetiva, como no caso dos cabos submarinos, por 

exemplo. “Estamos a passar por uma fase em que, com uma guerra em progresso, se levantam 

questões sobre estas importantes infraestruturas”, alerta Augusto Fragoso. 

António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, afirma que 

todos têm razões para estar preocupados, mas acredita ser necessária alguma empatia para 

com quem tem de assegurar a segurança do ciberespaço – que inclui a cibersegurança, a 

ciberdefesa, cooperação e capacitação, investigação, desenvolvimento e formação neste 

domínio. 

De salientar que na semana passada foi aprovada a estratégia nacional de ciberdefesa que 

tem por objetivo defender o país “no e” através do ciberespaço. Neste momento está a 

decorrer o processo de revisão da nova estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, que 

tem de estar publicada até ao final de junho de 2023. Esta estratégia vai estar condicionada e 

alinhada pela Diretiva NIS 2.0 – Network and Information Systems Security 2.0) (praticamente 

fechado nas instituições europeias) e tinha como prazo de incorporação nos estados-

membros até 21 meses. Todavia, este período poderá ser encurtado para metade (11 meses) 

“com implicações bastante significativas” no volume das sanções a aplicar. Neste tema a 

Europa vai passar a ter execução coerciva: “quem não cumprir com um conjunto mínimo de 

requisitos é sancionado e este quadro de sanções destina-se mesmo ao top management 

das organizações”. 

A cibersegurança está no momento presente na base da gestão de risco. Por isso, exige 

supervisão antes dos eventos acontecerem, o que requer recursos humanos que não 

abundam no Estado, e que obrigam a um alargamento de uma forma muito significativa dos 

negócios das empresas. 

A NIS 2.0 contempla áreas que até aqui ainda não eram vistas como potenciais alvos de 

ciberataques, como as águas residuais, por exemplo, e não apenas a água potável como 
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acontecia até aqui. “Um ataque pode ter um impacto brutal num afluente e numa cidade ou 

vila”, diz António Gameiro Marques. 

Neste contexto, os prestadores de serviços de redes de dados têm de ser ainda mais 

confiáveis. Os fornecedores de serviços públicos de redes eletrónicas - a ANACOM e o CNCS - 

estão “condenados a entenderem-se” mas a NIS 2.0, com a DORA e a CRA acima referidas, 

trazem tantas novidades que podem tornar o panorama regulatório complexo (entidades 

como a Administração Pública e o retalho normalmente são avessas à regulação) e há o receio 

da comunidade científica que o mesmo possa vir a condicionar a investigação em áreas 

estratégicas para a União Europeia, se tal não for acautelado. Portugal criou o conceito de 

Zonas Livres Tecnológicas (ZLTs) que visam precisamente fomentar a I&D&I com níveis de 

regulação mínimos. 

António Bacalhau, Head of Cybersecurity | Portugal Security Lead na Accenture, já tem o 

mapa regulatório para todas as entidades porque existe uma pressão regulatória muito 

grande sobre a segurança, tanto que o contexto regulamentar europeu e americano está a 

tornar-se cada vez mais complexo (só no último ano houve mais de cinco mil alterações 

regulamentares”. 

No entanto, como implementar o DORA para podermos ver o risco de forma integrada? 

“Considerando os riscos operacionais e tecnológicos de uma organização de forma integrada 

porque os pontos a implementar são tantos e têm uma exigência no setor financeiro tão 

grande, que temos de ter uma entrega interativa convergindo o risco do negócio com o 

tecnológico”, explica António Bacalhau, que não esquece que para tudo isto ser realidade é 

preciso talento e um ecossistema que ajude a cumprir os termos regulatórios, mas também a 

sua operacionalização. “O que temos feito é trabalhar estas frameworks para melhor se 

adaptarem aos nossos clientes, independentemente da regulação necessária”, descreve. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

• Estão as Organizações públicas e privadas em Portugal preparadas para estas novas 

realidades? Os dispositivos IOT médicos, ou de sinalização que, normalmente, estão 

conectados, sem grande capacidade de processamento, podem ser alvo de ataques 

que impactam o seu desempenho. Como vamos lidar com estes potenciais alvos de 

caos? 

António Gameiro Marques diz que será o 5G que vai ter essa capacidade de endereçamento 

direto, seja num automóvel ou num gigantesco navio, e, portanto, a tendência vai ser para 

que esses dispositivos sejam uma porta de entrada para ciberataques. Todavia, por via da 

regulação, está em curso um processo de desenvolvimento de esquemas de certificação que 

vai fazer com que nós, clientes (cidadãos da EU), quando adquirimos dispositivos dessa 

natureza, possamos ver uma etiqueta indicadora da resiliência desse dispositivo a potenciais 

ciberataques. Assim, surgem regras de produção e comercialização desses produtos. Mais 

uma vez, quem vier de fora da União Europeia sem essa certificação, vai ter coimas bastante 

significativas. Outra preocupação é a segurança com os nossos dados que pode comprometer 

o que é essencial em democracia: a nossa liberdade enquanto cidadãos. 

Augusto Fragoso é da opinião que a certificação (security by design) vai ajudar, mas o IoT 

ware ou malware estará muito presente nas nossas vidas. “Os nossos dados estão nas mãos 

dos fabricantes, mais do que na posse de alguns decisores de políticas públicas que talvez até 

necessitassem mais deles”, considera, enquanto antecipa que as muitas camadas de dados 

que o IoT gera, podem vir a ser um problema de ciberdefesa nacional. 

Nuno Teodoro também partilha da opinião que o “5G vai potenciar o IoT”. A título de 

exemplo, é estimado que em 2025 existam mais de 150 mil ligações de dispositivos de IoT por 

minuto. É uma área que vai ter muitos milhões de investimento associado, mas “tudo o que é 

possível de ser conectado, é possível de ser atacado”. Todas estas reflexões vão embater 

numa questão de segurança nacional porque a população vai estar totalmente ligada, por isso, 

este é um tema que vai crescer em termos de relevância porque “terão de ser tomadas 

medidas mais estruturantes na proteção do ecossistema”. 
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No caso das grandes organizações, existe sempre a dependência de uma entidade parceira. 

Os ecossistemas são apoiados por entidades externas que também vão ter um caminho a 

percorrer para fazer face às tentativas de ataques com o objetivo de afetar esse ecossistema 

e que vão ser cada vez mais relevantes. Será necessária uma “capacidade de implementação 

e verificação” que, à data de hoje, “não temos”, observa Nuno Teodoro. 

Pedro Machado, refere que ao falarmos de ciberataques, na maior parte das vezes associamo-

los a ataques de phishing, mas esquecemo-nos que os mais complexos ataques têm origem 

em vulnerabilidades antigas. “Grande parte dos incidentes ao nível mundial tem origem em 

serviços mal configurados e que são, posteriormente, explorados. Há uma falta de consciência 

de risco entre perceber as oportunidades e estar consciente dos perigos que elas acarretam”, 

alerta. 

Por outro lado, Pedro Machado salienta que há uma “falta de harmonização de 

competências logo desde tenra idade”, e sugere que a formação para a programação e 

cibersegurança tem de passar a fazer parte dos níveis mais básicos de educação, mas 

também num estender de ensinamentos a toda a população. 

António Bacalhau acrescenta que no ensino, tem de começar a dar-se formação em como 

usar a tecnologia em benefício da sociedade de uma forma segura. O 5G pode inundar o 

mundo de equipamentos que vão ser usados por toda a sociedade e esta transformação digital 

não será travada pela regulamentação.  

A questão que, entretanto, as organizações terão de colocar internamente é: estando eu a ser 

atacado se vou conseguir prestar serviço aos clientes? A resposta tem de ser “sim”, mas para 

isso tem que se atingir um estado de maturidade muito elevado. “Tecnologias emergentes são 

uma oportunidade, mas tem de haver literacia digital para todas as camadas da população”, 

acrescenta, também, António Bacalhau. 

• Como é gerida a cadeia de comando até ao CEO e o que deve ser transmitido às 

entidades em caso de ataque? 
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Pedro Machado alerta que este é um dos principais problemas da sociedade: uma má 

governance. Em caso de alerta tem de se garantir a independências das funções do DPO, que 

dá pareceres não vinculativos e não deve acumular funções dentro da organização que 

possam conflituar: não pode fiscalizar, processar e avaliar. 

O procedimento de resposta em caso de ciberameaça tem de envolver uma equipa de crise e 

um procedimento de reação: quem faz o quê, que circuitos vamos ter de percorrer, onde nos 

voltamos a encontrar, quem fala à comunicação social e que mensagem é passada. “O rules 

and responsabilities tem de estar claro”, sublinha. 

Augusto Fragoso é da opinião que temos problemas sérios ao nível da governança. É 

reconhecido o peso inquestionável da informação na constituição de valor económico e de 

desenvolvimento dos diversos mercados, e das soberanias, “mas não a valorizamos de facto, 

nem lhe atribuímos tangibilidade suficiente para que ela possa ser entendida na sua total 

expressão por economistas, gestores e governantes”.  

Na realidade, quando falamos de criação de conhecimento e sensibilização para este facto 

fundamental no suporte dos mercados presentes e futuros, não podemos pensar apenas em 

formar e sensibilizar as gerações futuras, endereçando agora, apenas, as crianças e os jovens 

(porque eles apenas exercerão posições de decisão e influência num futuro ainda longínquo 

e incompatível com a necessidade de ação imediata), temos de levar esse conhecimento, essa 

formação, essa sensibilização, às posições de topo que hoje decidem e influenciam, quer no 

âmbito governamental, quer no político, quer ainda no operacional – público e privado.Os 

órgãos de Governança têm que elevar o entendimento da criticidade do factor segurança em 

geral, cyber segurança em particular e sustentabilidade dos modelos de gestão, operando-o 

no dia a dia com a importância estratégica que de facto têm.  Note-se que ainda não há uma 

verdadeira cultura e uma incorporação no nosso pensamento diário desta questão da 

cibersegurança. “Enquanto assim for, os resultados não são os que desejamos e os nossos 

governantes continuarão a a não investir no sítio certo ou de acordo com o valor real que a 

dimensão informação tem na sociedade atual.”, resume Augusto Fragoso. 
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Nuno Teodoro, finaliza enfatizando que temos uma baixa maturidade ao nível da 

cibersegurança: “as organizações não estão a fazer o básico. Os ataques que temos tido são 

com base em vulnerabilidades que existem há anos”. 

Cooperação e resiliência são, no fim do dia, as palavras e ações fundamentais para fazerem 

face às ameaças cada vez mais complexas e com maior impacto nas sociedades. 

 

Gravação: https://youtu.be/e2qKBENwuXE  
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Webinar ‘’Internet e Geopolítica: uma internet global, 
universal e aberta é possível?’’ 

25 de maio de 2022 

 

Na sala de atos da Universidade Aberta decorreu, a 25 de maio, o Webinar "Internet e 

Geopolítica: Uma internet global, universal e aberta é possível?" promovido pela APDSI e 

pelo Capítulo Português da Internet Society (ISOC PT).  

A sessão de abertura do evento teve como intervenientes a Reitora da Universidade Aberta, 

Professora Doutora Carla Padrel de Oliveira, a Presidente da Direção da APDSI, Professora 

Doutora Maria Helena Monteiro, e o Presidente da Direção da ISOC PT, Professor Doutor Nuno 

Guimarães.  

Nesta sessão, contou-se com as intervenções de Andrea Becalli, Senior Director for 

Stakeholder Engagement at Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), 

David Frautschy Heredia, Senior Director for European Government and Regulatory Affairs at 

Internet Society (ISOC), José Legatheaux Martins, Professor jubilado da FCT/UNL e ex-

presidente do ISOC Portugal, e de Victor Ângelo, Ex Secretário-Geral Adjunto das Nações 

Unidas.  

--- 

O tema central foi a Splinternet e como se podem minorar os seus impactos negativos. O 

termo Splinternet é usado para designar uma Internet fragmentada onde a visibilidade de 
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outras redes e serviços está sujeita a filtros introduzidos por razões económicas, políticas ou 

geopolíticas.  

Os organismos de governação dos protocolos, nomes e endereços da Internet recusam- se a 

contribuir para esta Splinternet. Este é um tema que está na génese da APDSI e também da 

Universidade Aberta (garantia de liberdade das pessoas), conforme referido pela reitora Carla 

Oliveira.  

Andrea Beccalli afirma que nos últimos meses tem estado a ser ponderada a hipótese de 

expulsar a Rússia do DNS - Domain Name System, mas na verdade a ICANN - Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers não tem esse poder, o que para muita gente é 

uma surpresa e uma desilusão. Desde o nascimento da ICANN, em 1998, que se discute a 

possibilidade de “expulsar” um país da Internet, o que, efetivamente, não é possível.  

Antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia ter começado, já a ITU – International 

Communication Union tinha recebido várias propostas russas sobre a governança da Internet 

ao nível técnico com propostas que, aparentemente, seriam para melhorar o funcionamento 

da Internet, mas, na verdade, esses conceitos de melhoramento eram puxados para um 

interesse geopolítico de controlo da Internet.  

O facto de ninguém ter o poder de retirar um país do DNS demonstra bem a força da 

Internet.  

Em 20 anos de Internet há 5.5 mil milhões de utilizadores da Internet. É uma comunidade 

global e inclusiva como nunca existiu na história. Existem serviços e alfabetos diferentes, mas 

o DNS é a “cola” de todas essas pessoas. Sem DNS haveria apenas milhares de redes 

independentes que não conseguiriam comunicar umas com as outras; não haveria a Internet, 

conforme a conhecemos hoje. Todavia, esta convivência está a tornar-se cada vez mais 

complicada. Mesmo países como os da Europa, com fundamentos democráticos e valores 

mais humanos, começa a pensar-se que esta “cola” tem de ser controlada e governada para 

se alcançar um bem superior. O risco de fragmentação é real.  
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Os primeiros anos em que tivemos acesso à Internet foram muito felizes, mas não temos 

garantias sobre como serão os próximos 20 anos. Será que essa “cola” vai continuar a 

funcionar assim? De cada vez que abrimos uma página na Internet estamos a utilizar o sistema 

DNS. Antes da guerra, a Rússia apresentava formas e sugestões para estabelecer a sua 

soberania na Internet e a China também fez uma proposta relacionada com o 5G que tem um 

efeito de fragmentação.  

A UE tem várias iniciativas para regulação da Internet (RGPD, DSA, DMA, NIS2, DNS4EU) e 

todas têm o objetivo nobre de assegurar os nossos direitos e proteger as nossas atividades na 

Internet, mas encontram-se num tempo de stresse político e há o risco de virem a querer 

mudar a forma como o DNS funciona.  

A ICANN recebeu um contacto do Governo da Moldávia que está a preparar uma lei para 

limitar a propaganda russa. A Transnístria, ocupada pela Rússia, mas independente desde 

1990, está também a ser alvo de pressões russas que querem criar uma lei para controlar 

todos os que navegam na Internet naquele território. Mesmo que os objetivos sejam nobres, 

a ICANN recusa-se a comprometer a “cola” que garante que a Internet funciona de forma 

unificada.  

David Frautschy Heredia, Senior Director for European Government and Regulatory Affairs 

at Internet Society (ISOC), admite que experiências neste campo podem trazer 

consequências indesejáveis para todos nós. E se os governantes não tomarem boas decisões, 

caminha-se a passos largos para a dita Splinternet – em última análise o termo oposto a 

network – gerada por governos ou organizações, e que pode destruir décadas de esforços 

para se conseguir uma conectividade global.  

A politização da gestão da internet pode ser perigosa e acabar com pesquisas, comércio, 

acesso a informação ou até trabalho humanitário. Se, por exemplo, a Google ou a Wikipedia 

desaparecerem, os governos podem decidir o que consta nessas páginas limitando o 

conhecimento difundido. Pode, ainda, surgir a exploração de desbloqueio de determinada 

informação apenas mediante pagamento.  
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Para melhor se compreender a diferença entre a Internet e a Splinternet, David Heredia 

explica que a Internet precisa, para existir enquanto infraestrutura robusta, de uma 

arquitetura aberta e interoperável, permitindo a criação rápida de novas apps e features, a 

passagem de informação rápida e segura, a identificação clara de um destinatário quando se 

escreve determinado endereço e tem de ser tecnologicamente neutra.  

Na Splinternet não há lugar para nenhuma destas características existirem. Essas redes até 

podem obedecer a protocolos globais, mas passariam a estar sujeitas às regras de Governos 

que atuariam como gatekeepers para que a Internet sirva os seus interesses.  

A guerra na Ucrânia está a ser acompanhada de pressões políticas que poderão levar, se não 

forem combatidas, a que a visibilidade dos serviços disponíveis na Internet se torne 

totalmente dependente da região ou bloco geopolítico em que cada utilizador se encontra.  

Como proteger, então, a Internet como a conhecemos e que queremos? Estando atentos, 

enquanto cidadãos, à política internacional e às sanções que estão a ser discutidas. Os serviços 

de telecomunicações também têm um papel importante na garantia a ser dada aos cidadãos 

de que têm livre acesso à Internet. “A política não pode enfraquecer a Internet”, resume David 

Heredia.  

José Legatheaux Martins, Professor jubilado da FCT/UNL e ex-presidente do ISOC Portugal, 

acredita que a Internet pode desempenhar um papel no combate às questões que afetam a 

globalidade da Humanidade como as desigualdades e a crise climática, por exemplo. É 

importante termos a capacidade de coletivamente, mantermos todos os canais abertos para 

um diálogo mundial.  

As questões de gestão da Internet têm ficado confinadas ao DNS, protocolos e normas que 

permitem à rede ser única, mas as tensões geopolíticas são uma realidade incontornável.  

Hoje em dia, a Internet não é tão uniforme como julgamos. Legatheaux descreve que existe a 

Internet chinesa, que nada tem a ver com “a outra” apesar de manterem em comum o DNS e 

os protocolos. O Estado chinês autorizou uma entrada da China na Internet desenhada de 
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forma a garantir que teria controlo sobre a Internet e para evitar entradas indesejadas no 

mercado chinês. Em abono da verdade, diga-se que o comum  

dos chineses não sente necessidade de aceder à Internet global, porque tem tudo o que 

precisa na Internet chinesa; todos os serviços existem e estão garantidos. Essa política tornou 

possível a independência da Internet chinesa, que não é igual à que conhecemos. A China está 

na Internet por necessidades comerciais e de manter relações económicas, daí não estar 

totalmente separada.  

A outra Internet diferente é ainda apenas “uma tentativa” e é a russa. “Quer queiramos quer 

não, há muito que a política russa assenta na psicose de que o Ocidente quer atacar o país”, 

afirma Legatheaux. Durante vários anos a Rússia tem tentado encontrar formas de controlar 

a sua Internet, mas, como tal não foi tentado de início, o país prepara-se agora para cortar 

vários serviços aos seus cidadãos com a justificação da guerra. A China desenvolveu 

internamente os seus serviços, os chineses não sentem falta da Internet global, mas o caso da 

Rússia é diferente. O país já tentou interferir no sistema do DNS em nome da sua soberania 

nacional, mas sem êxito. Conseguiu-se evitar uma rutura completa, mas a ideia de um ataque 

iminente, por parte dos Estados Unidos em particular, levou os russos a desenvolverem 

legislação e medidas técnicas que lhes permite ter uma Internet que seria própria mas de 

“segunda classe por ausência de serviços”. Com a justificação da guerra, foi cortado o acesso 

a serviços informativos e às redes do ocidente, algumas das quais atuaram do mesmo modo.  

Praticamente todas as ditaduras têm também a sua própria Internet, como é disso exemplo a 

Arábia Saudita com a sua visão religiosa do mundo. Qualquer site que defenda a emancipação 

da mulher ou qualquer religião não igual à oficial do Estado Saudita não é acessível. Há 

igualmente um enorme controlo sobre redes sociais para evitar opiniões contrárias e 

dissonantes.  

No outro extremo, se for cortado o acesso a determinados sites por ordem judicial, estamos 

perante o mesmo tipo de censura, mas, neste caso, é uma censura justificada, prevista num 

Estado de Direito.  
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Olhando para o mapa sobre a liberdade na Internet publicado pela Freedom House, só 10% 

da humanidade tem acesso a uma Internet livre e aberta, em contrapartida, essa parte 

corresponde a 55% do PIB e 65% das despesas militares ao nível mundial.  

O mercado mundial de serviços de Internet está, fora do mercado Chinês, concentrado numa 

meia dúzia de empresas que controlam os browsers, a pesquisa, as redes sociais e a 

publicidade. No mercado chinês são os gigantes chineses que controlam o mercado.  

O efeito de rede e o princípio de que na rede “The winner takes it all” conduziu a essa 

monopolização e por isso a maioria dos serviços na Internet são controlados por empresas 

americanas o que também é um fator a tomar em consideração na análise geopolítica. Não é 

expectável que o Estado dos EUA vá combater esses monopólios. Quando a Microsoft foi 

acusada de ter uma posição dominante pela difusão gratuita do Internet Explorer, nos EUA 

havia a consciência de que se estava perante políticas monopolistas. No entanto, devido à 

importância económica mundial desse domínio dessa empresa americana, acabaram por não 

fazer nada.  

Há hoje um desequilíbrio de poder comprovada pela valorização bolsista, isto é, o que os 

acionistas acham que é a expectativa de ganhos futuros, das maiores 10 ou 12 empresas no 

mundo. Nessas maiores valorizações mundiais há cerca de oito empresas ligadas a serviços de 

Internet e as que não são americanas, são chinesas.  

“A realidade é esta e temos que a tomar em consideração. Do ponto de vista político, a 

Internet começa a substituir os media tradicionais e é preciso fazer algo sobre isso. O que os 

Estados autocráticos fazem é impor censura; os democráticos não têm conseguido fazer 

grande coisa para combater essa substituição, ou pelo menos para a tornar mais saudável”, 

finaliza José Legatheaux Martins.  

Victor Ângelo, Ex-Secretário Geral Adjunto das Nações Unidas, partilha desta mesma 

opinião de que a situação em que nos encontramos hoje é extremamente séria e de 

evolução imprevisível quando se olha para o futuro. Uma das consequências do cenário atual 

é uma fragmentação crescente da cena internacional em blocos de países com regimes 

similares, complementares ou que se podem entender, e que vai ter impacto em 
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determinadas áreas e na utilização de determinados instrumentos e um deles que pode 

acontecer é na área da Internet, no digital.  

Estamos a assistir a um momento de viragem na história contemporânea. Em junho de 2020, 

o Secretário-Geral das Nações Unidas publicou um relatório que estabelece alguns objetivos 

muito nobres, sendo de destacar o de, até 2030, todas as pessoas do planeta terem acesso à 

Internet de forma gratuita e haver uma maior cooperação na área da IA – um dos domínios 

em que a competição entre as grandes potências tem aumentado drasticamente. Essa 

recomendação esconde uma competição feroz que existe nesta área entre os Estados Unidos 

e a China. Um terceiro objetivo desse documento de intenções é o de que a Internet devia 

respeitar os direitos humanos e ser usada para os difundir por todos os países do planeta.  

Para além da fragmentação das relações internacionais, um outro aspeto que merece atenção 

é que cada vez mais os governos estão preocupados com o controlo da Internet na área da IA, 

da cibersegurança e no controlo das fake news, o que explicou a decisão tomada em relação 

às agências noticiosas russas que foram censuradas no espaço europeu. Outro aspeto que 

preocupa é que a Internet pode manipular a opinião pública e política, como é exemplo a 

eleição de Donald Trump.  

Interessa aprofundar em que medida podemos usar a Internet como instrumento de 

promoção da paz, da liberdade ou direitos humanos ou impedir que seja usada por quem tem 

poder, para manipular e garantir que esse poder não é perdido.  

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS  

Na fase de debate, levanta-se a questão do duopólio existente na Internet não se irá sofrer 

alterações com a chegada da Internet da Tesla na Europa.  

A Internet das constelações de satélite a sere lançada tem um alcance limitado. Enquanto a 

Internet de que dispomos agora tem um alcance de vários milhares de quilómetros, na nova 

solução esse alcance é localizado, o que dá a oportunidade aos Estados de a controlarem mais 

de perto.  
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Há uma parte da infraestrutura e do modo de funcionamento em que não se deve tocar; não 

se deve expulsar ninguém. Essa atitude não conduz a nada, só diminui as oportunidades de 

diálogo entre as pessoas. O mais urgente é todos ganharmos consciência de que não podemos 

apoiar o que conduz à fragmentação tecnológica em várias parcelas, tendo em conta que os 

Estados vão sempre intervir nos níveis superiores; não devemos apoiar iniciativas que mexam 

na base da comunicação, considera José Legatheaux Martins. Devia haver tratados 

internacionais de não agressão na Internet; esta não pode ser usada para atacar outros países.  

Outra preocupação prende-se com a investigação científica na área da saúde e como a 

Internet é determinante nesta área e como fica a situação da Academia, uma vez que ainda 

não estão fechadas as portas às universidades russas.  

Os Governos vão esforçar-se por eliminar o que seja visto como uma ameaça ao poder 

existente ou favorecedor do poder oponente, não noutras áreas em que não esteja em causa 

a soberania nacional, prevê Victor Ângelo. A pesquisa bio científica e tecnológica não estará 

ameaçada.  

Até que ponto a Internet via satélite poderá subverter o controlo de acesso que é feito pelas 

autocracias? No caso da Ucrânia o satélite foi a forma de manter o país ligado ao mundo e 

de todos sabermos o que se passa lá.  

Estamos a analisar os benefícios destas soluções, mas há outras semelhantes que podem 

trazer a oportunidade de garantir o acesso contínuo à web a partir de localizações 

comprometidas. Mas é uma solução cara e que talvez só pudesse existir em formato de 

cibercafés, explica David Frautschy Heredia.  

 

Gravação: https://www.youtube.com/watch?v=-L8WSdNmUBM  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-L8WSdNmUBM
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ACT!ON “Emergência Social” 

12 de maio de 2022 

 

A área de Cidadania e Inovação Social da APDSI, no âmbito da atividade do seu Grupo de 

Missão “CivicTech” dinamizou e promoveu o ACT! ON “Emergência Social” a 12 de maio.  

Nesta sessão, Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção da APDSI, e Patrícia Faro Antunes, 

Diretora de Sustentabilidade da Accenture, estiveram à conversa com Mário Ribeiro, Diretor 

de departamento do Alto Comissariado para as Migrações, Hugo de Sousa, Sparked 

wehelpukraine.org, e Inês Alexandre, Head of Digital Ecossystem da Girl Move Academy.  

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. 

--- 

O conflito na Ucrânia foi o ponto de partida para esta sessão com a criação do “We help 

Ukraine”, que através de um grupo de voluntários, e utilizando um conceito semelhante ao 

“Airbnb”, agrega no mesmo espaço pessoas a necessitar de ajuda na Ucrânia, refugiados e 

entidades disponíveis para fornecer apoio.  
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Tiago Gonçalves e Cristina Spinache são os coordenadores do grupo “Civictech”. A criação de 

plataformas digitais em situações de emergência social tem vindo a crescer, uma vez que dão 

uma “resposta efetiva e rápida a essas situações”.  

O conflito na Ucrânia terá demonstrado, mais uma vez, a capacidade que os povos têm de se 

unir em prol de causas e veio reforçar o papel das plataformas digitais para dar resposta às 

emergências sociais. No setor público social há muitas entidades que têm vindo a adotar o 

digital para concretizarem a sua missão de forma permanente com um leque de respostas 

muito abrangente.  

A tecnologia tornou-se mais próxima das causas e em situações de desastres naturais ou de 

guerras, as plataformas digitais permitem que as vítimas procurem ajuda, soluções ou falem 

com familiares e que os bens necessários cheguem a quem mais deles necessita, e tudo 

monitorizado em tempo real.  

Mário Ribeiro, Diretor de departamento do Alto Comissariado para as Migrações, começou 

por enquadrar o papel do Departamento de Apoio e Assistência Migratória,sendo este o 

Instituto Português responsável pelo acolhimento e integração de população migrante em 

Portugal. Em 2020 houve a necessidade de adaptação das respostas dadas pelos CNAIM 

(Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes), devido à Covid 19, passando a 

responder tambémpor e-mail e telefone. O contacto passou também a ser feito por 

videoconferência, dando respostas de âmbito jurídico, educacional, social, de 

empregabilidade, entre outras respostas. Para além destas respostas, este serviço também é 

complementado pelo serviço de tradução telefónica, sempre que necessário, e pela Linha de 

Apoio a Migrantes.  

A sociedade civil tem um papel fundamental no apoio às situações de emergência social, na 

medida em que se consegue unir para dar respostas de emergência e de voluntariado f. Muitas 

vezes, no seio de movimentos civis, conseguiu-se ir buscar pessoas à fronteira e foram 

encontradas soluções temporárias de acolhimento e de integração dos que estão a procurar 

Portugal para viver. O trabalho em rede promove a eficácia das respostas em comunicação e 

articulação com os serviços governamentais. “Estamos orgulhosos da forma como nos temos 

adaptado às necessidades dos que procuram o nosso país”, refere Mário Ribeiro.  
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A tecnologia mudou a forma como lidamos com as crises humanitárias e trouxe contributos 

muito positivos. No caso da Ucrânia e da Covid-19 o online permitiu cruzar necessidades e 

chegou a todo o território nacional. A plataforma de proteção temporária facilitou o processo 

de integração de refugiados e reforçou a comunicação com instituições parceiras, com menos 

barreiras burocráticas. O apoio a pessoas com deficiência também está contemplado para que 

de forma rápida e fácil tenham o acompanhamento mais ajustado e adequado.  

As ferramentas digitais ajudam a reduzir viagens e dispensam determinadas ferramentas 

administrativas. Para a transição digital também é importante capacitar as pessoas para 

usarem os serviços online, tendo em mente os migrantes e os idiomas de todos os que nos 

procuram e não apenas disponibilização de serviços traduzidos para Inglês. Certo é que 

ninguém pode sair do Alto Comissariado sem uma resposta.  

A democratização da ajuda humanitária pode trazer algumas consequências negativas na 

dispersão da ajuda? Sim, pode fazer com que as pessoas tenham dúvidas em relação aos 

canais oficiais e qual deles tem a informação mais correta.  

A verdade é que “a orquestração de meios civis em escala não existe; o que existe são esforços 

orgânicos e metade corre mal”, responde Hugo de Sousa, acrescentando que os sites de ajuda 

de organismos públicos só estavam em Português e em Inglês quando a maioria dos cidadãos 

ucranianos com mais de 40 anos só fala Ucraniano e Russo.  

“A resposta rápida e em rede que flua é o cenário ideal, mas é uma resposta que ainda 

depende de vários atores”, justifica Mário Ribeiro. O Alto Comissariado para as Migrações está 

a implementar um projeto que permitirá acompanhar mais facilmente todos os clientes que 

procurem os serviços da RNAIM (Rede Nacional de Apoio à Integração de Migrantes).  

Hugo de Sousa, Sparked wehelpukraine.org, Managing Partner at Innovation by Kaizen, 

Visiting Lecturer @ Bayes Business School – City University of London + Guest  

Speaker @ Nova SBE Executive Education, explicou que o movimento surgiu no dia 26 de 

fevereiro (dois dias depois do conflito) quando se lembrou que os avós tinham recolhido 

refugiados na altura da II Guerra Mundial. Hugo de Sousa socorreu-se da sua base de dados 
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na área das tecnologias para cruzar dados entre quem tinha um quarto para oferecer e quem 

precisava dessa ajuda. A primeira versão do wehelpukraine.org surgiu em 24 horas de forma 

voluntária. Três dias depois surgiu um vídeo do Presidente da República a apelar ao uso do 

site. Entidades e marcas rapidamente se juntaram ao movimento e uma semana depois já 

havia 300 voluntários a trabalharem para a mesma causa, sempre com o cuidado e a 

preocupação da proteção dos dados dos refugiados. A tecnologia estava disponível, não havia 

hierarquias, mas sim uma grande vontade da sociedade civil para dar resposta a um cataclismo 

deste género. Não há, contudo, processos logísticos que tornem seguro ajudar e ser ajudado.  

“Usámos métodos de exploração de ideias e conseguimos colocá-la em prática porque as 

pessoas ajudavam de qualquer forma e sem restrições num modelo completamente agile”, 

descreveu Hugo de Sousa.  

As redes sociais também servem para mobilizar uma ajuda em massa até porque nós já 

pensamos e agimos digital de manhã à noite. Ainda assim, surgiram barreiras nos primeiros 

momentos de mobilização voluntária de ajuda: “apercebi-me do défice de conhecimento que 

existe ao nível da liderança no voluntariado. Muitas associações usam o Excel para gerir o seu 

dia-a-dia o que faz com que muitos dos alimentos ou objetos doados não cheguem ao seu 

destino ou não cheguem em tempo útil”, acrescentou Hugo de Sousa. “Tudo o que é 

humanitário tem que pensar digital e a rapidez é fundamental”, resume.  

De salientar que esta é a primeira guerra com Internet e o que está a fazer com que a Ucrânia 

consiga oferecer resistência à Rússia é a tecnologia “e todo o apoio que está a ser dado em 

matéria de ferramentas tecnológicas. Elon Musk enviou a Starlink para lá”. O Ministro do 

Digital da Ucrânia é hoje o operacional mais importante no terreno. A guerra em 2022 é uma 

guerra de software e prova disso é que o Ministro conseguiu o apoio de Elon Musk com um 

tweet; foi assim que lhe enviou os satélites.  

A segurança é muito importante, nomeadamente no apoio humanitário que é dado em 

transportes para evitar o desaparecimento de pessoas. “Os organismos que prestam este tipo 

de apoio pararam nos anos 80”, critica o fundador da wehelpukraine.org, que pretende, com 

a tecnologia, amplificar este trabalho que já é feito, mas de forma desordenada.  
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As crises e eventos disruptivos vão continuar a acontecer cada vez mais e os governantes têm 

que tomar decisões em tempo real com base na tecnologia que tem de estar no nosso ADN. 

A digitalização chegou, mas a várias velocidades. A questão é que nós já somos digitais; não 

estamos em transição digital.  

Inês Alexandre, Head of Digital Ecossystem da Girl Move Academy, ajuda a empoderar novas 

mulheres, aposta na igualdade de género, e acredita que essa é também uma emergência 

social. A história mostra-nos que a desigualdade de género vai criando cada vez mais silos na 

sociedade e temos que empoderar as jovens mulheres para o conhecimento teórico, ou seja, 

as pessoas têm que perceber como tudo começou, porque só assim “vamos conseguir educar 

para a mudança”. As quotas de futuro serão de inclusão e igualdade de género.  

A Girl Move Academy conta com vários parceiros nacionais e internacionais à volta da sua 

missão que ajudam a olhar para a desigualdade de género de forma o mais capacitada 

possível.  

Há três grandes programas na Girl Move Academy: um deles é o Change onde estão cerca de 

40 raparigas a viver fisicamente numa Academia em Nampula e que tentam alterar a forma 

sistémica da liderança em Moçambique. Há uma incubadora (a Grass Roots) onde várias 

empresas portuguesas ajudam a encontrar soluções inovadoras em Moçambique. Quando 

essas raparigas cá vêm há também uma rede de parceiros e empresas que as acolhem porque 

todos estão cada vez mais conectados pela tecnologia.  

Na Girl Move Academy começaram a ser digitalizadas tecnologias para raparigas locais onde 

não havia computadores, Internet ou sequer corrente elétrica. A Inês Alexandre concluiu que, 

apesar de ter desenhado cá uma solução que lhe parecida bem conseguida, concluiu que a 

realidade em Moçambique é bastante diferente. O número de inscrições para o que se 

pretendia foi, ainda assim, bastante elevado, o que comprova que aquele target quer fazer 

parte da digitalização, mas, por outro lado, não está preparado para aderir mesmo nos passos 

mais básicos. “Isto diz-nos muito sobre a forma como encaramos a literacia porque muitas 

vezes quem está neste mundo do digital raramente vive na comunidade que sofre de 

determinado problema”, admite Inês Alexandre.  
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Usar corretamente a tecnologia é uma das melhores formas de combater a desigualdade de 

género e diminuir injustiças. É preciso capacitar para a literacia digital, embora 

frequentemente a digitalização seja sobre descobrir a forma mais inteligente para alcançar 

determinados grupos, usando as ferramentas com as quais essas pessoas já estão mais 

familiarizadas.  

“O termo responsabilidade social já devia estar num museu; é o mínimo olímpico de todos 

nós enquanto sociedade e que em comunidade temos de fazer. É preciso dar liberdade às 

pessoas para fazerem voluntariado de competências”, considera. As organizações precisam 

de apostar na profissionalização do voluntariado, ou seja, recorrer a talento pago.  

Sobre uma visão de futuro para fazer face às emergenciais sociais, Inês Alexandre é da opinião 

que tem de ser usada “uma forma ética de rastrear o que pode ou não ser feito; é preciso 

qualificar, estruturar e profissionalizar o voluntariado. É muito difícil encontrar uma 

organização que ainda não tenha Excel e isso deixa as pessoas muito mais cansadas”.  

Esta sessão foi organizada pelo grupo de missão “CivicTech” da APDSI, um grupo que cria 

projetos em que as ferramentas sociais e os dados abertos são usados para promover a 

participação cívica e a defesa dos direitos humanos.  

 

Gravação: https://www.youtube.com/watch?v=pJBv9UZumgg  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pJBv9UZumgg
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34.ª Edição das Olimpíadas Nacionais e Internacionais de 
Informática 

maio a agosto de 2022 

 

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. 
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Puderam concorrer, este ano, todos os jovens nascidos após 30 de junho de 2001 e que no 

ano letivo 2021-2022 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.  

A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar. Após 

dois anos desta prova ter sido realizada em formato online a propósito das limitações 

http://www.freepascal.org/
http://gcc.gnu.org/
http://www.java.com/
https://www.python.org/
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impostas pela pandemia da COVID-19, foi retomado o formato presencial, no Departamento 

de Ciências de Computadores, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

As operações relacionadas com as Olimpíadas Nacionais de Informática foram suportadas por 

um sítio na Internet, http://oni.dcc.fc.up.pt/2022/. 

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 – Presencial na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no 

dia 14 de maio. Declarou o vencedor das ONI e selecionou 8 concorrentes para o 

estágio de preparação; 

3. Prova de Seleção – Presencial na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

a 29 de junho. Selecionou os 4 alunos que representaram Portugal nas IOI’2022. 

Inscreveram-se cerca de 114 alunos nas Olimpíadas de Informática de 2022, 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 2022 pertencem a vários distritos. De Aveiro qualificaram-se 7 alunos, 

25 de Braga, 3 de Viana do Castelo e Santarém, 13 do Porto, 11 alunos de Coimbra, 9 de Viseu, 

2 de Faro e da Guarda, 16 alunos são de Lisboa, 10 de Setúbal, 1 aluno de Vila Real e outro da 

Região Autónoma da Madeira.  

Sobre a qualificação efetiva, a informação pode ser consultada nas páginas que indicamos 

infra: 

Qualificação Oficial - 2022 

http://oni.dcc.fc.up.pt/2022/
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/qualificacao-oficial.html
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Qualificação Oficial – 2021 

Qualificação Oficial – 2020  

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 15 alunos do 12º ano, 6 alunos do 11º ano, 

7 alunos do 10º ano e ainda 2 alunos do 9º ano. As provas de treino e de qualificação 

realizaram-se na Internet.  

 

29 finalistas qualificados para a Final Nacional das ONI’2022 no DCC-FCUP 

De acordo com o regulamento, os 8 primeiros da final foram selecionados para um estágio de 

preparação online – o CIIC. Concurso Ibero-Americano de Informática por Correspondência. 

No dia 29 de junho realizou-se a prova final de seleção para as Olimpíadas Internacionais de 

Informática (IOI, no acrónimo em língua portuguesa) em formato presencial. 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 decorreram na indonésia.  

https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2021/qualificacao-oficial.html
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2020/qualificacao-oficial.html
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O Júri das Olimpíadas Nacionais de Informática, edição de 2022, 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) 

• 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’2022 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 
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As provas de treino e qualificação foram realizadas de acordo com o calendário previamente 

estabelecido e culminaram em 14 de maio de 2021, com uma final para 30 alunos. 

Os 8 melhores classificados efetuaram um estágio de preparação, no final do qual foi realizada 

uma nova prova (a 29 de junho). Aqui sim, foram conhecidos os 4 alunos que viriam a 

representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática'2022, que este ano 

regressou ao formato presencial.  

Foram eles, Tiago Marques (12º ano do Colégio Internato Claret - V. N. Gaia), Jorge Costa (12º 

ano do Colégio de Santa Doroteia, em Lisboa), Tomás Faria (9º ano do Colégio Moderno, em 

Lisboa) e Tiago Sousa (11º ano da Escola Secundária de São João do Estoril, em Cascais).  

 

 

A delegação que representou Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2022 (IOI’2022). 
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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 laboratório do DCC-FCUP, no Porto. 

 

http://www.ioinformatics.org/index.shtml
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A delegação portuguesa em 2022 foi constituída pelos alunos Tiago Marques - 12º ano do 

Colégio Internato Claret (V. N. Gaia), Jorge Costa - 12º ano do Colégio de Santa Doroteia 

(Lisboa), Tomás Faria - 9º ano do Colégio Moderno (Lisboa) e Tiago Sousa - 11º ano da Escola 

Secundária de São João do Estoril (Cascais), sendo liderada pelo professor Pedro Ribeiro 

(Team Leader - Universidade do Porto), acompanhado por Duarte Nóbrega – Deputy Leader 

(aluno de licenciatura no DCC/FCUP, Universidade do Porto e ex-concorrente). O ex-

concorrente Kevin Pucci, medalhado em anteriores edições das IOI e atualmente aluno da 

Universidade do Porto, também fez parte da delegação portuguesa, uma vez que foi utilizado 

na prova internacional um problema feito pelo mesmo.  

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. 

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. 

Nesta competição, participaram 369 alunos de escolas secundárias provenientes de 88 

diferentes países ou regiões que demonstraram o seu talento na programação.  

https://ioi2022.id/data/day1/towers-pt_PT.pdf
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A delegação portuguesa a caminho da Indonésia 

Os melhores alunos portugueses participaram ainda no CIIC (Concurso Ibero-Americano de 

Informática e Computação), a 25 de junho. Em 2022, participaram 133 concorrentes de 14 

diferentes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, 

Espanha, México, Portugal, Peru, República Dominicana e Venezuela. 

Neste concurso, o aluno Tiago Marques conseguiu uma medalha de ouro, Jorge Costa 

alcançou uma medalha de prata e duas medalhas de bronze para Hugo Palhares e Tomás 

Faria. 
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Após dois anos em que as Olimpíadas Internacionais de Informática foram realizadas online, 

em 2022 regressou-se ao formato presencial do concurso.  

 

A delegação portuguesa na Indonésia 

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 - 12º ano do Colégio Internato Claret (V. N. Gaia),  

Jorge Costa - 12º ano do Colégio de Santa Doroteia (Lisboa),  

Tomás Faria - 9º ano do Colégio Moderno (Lisboa) e  

Tiago Sousa - 11º ano da Escola Secundária de São João do Estoril (Cascais), 

sendo liderada pelo professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade do Porto), apoiado 

por Duarte Nóbrega – Deputy Leader (aluno de licenciatura no DCC/FCUP, Universidade do 

Porto e ex-concorrente), e Kevin Pucci, medalhado em anteriores edições das IOI e atualmente 

aluno da Universidade do Porto, que criou um problema para ser utilizado no concurso 

internacional. 

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 

https://ioi2022.id/data/day1/towers-pt_PT.pdf
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satisfatória, mas infelizmente não conseguimos nenhuma medalha», conseguindo duas 

menções honrosas dos alunos Tiago Marques e Jorge Costa. Pode consultar os resultados 

globais aqui: https://ranking.ioi2022.id. 

O nosso país acumula assim no seu histórico duas medalhas de prata (2019 e 2018) e nove 

medalhas de bronze (uma em 2020, duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 

2011, uma em 2009 e uma em 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A delegação portuguesa à chegada, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa 

 

Em 2023, 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 

35.ª edição das Olimpíadas Internacionais de Informática, que se irá realizar de 28 de agosto 

a 03 de setembro, na Hungria. 

  

https://ranking.ioi2022.id/
https://ioi2023.hu/
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As European Junior Olympiad in Informatics (EJOI) é um concurso de informática de âmbito 

europeu, com impacto significativo no desenvolvimento da elite da indústria de tecnologias 

de informação nos Estados-Membros do Conselho da Europa. A escolha dos alunos que 

participam nas EJOI fica a cargo das delegações que organizam as Olimpíadas Nacionais de 

Informática de cada país.  

Este ano, o concurso foi organizado pela Ucrânia e realizado online, de 19 a 25 de setembro. 

No dia 19 de setembro, decorreu a cerimónia de abertura e, a 25, a cerimónia de 

encerramento. Os dias de prova foram a 21 e 23 de setembro, mas, ao longo deste período 

decorreram sessões de prática para todos os concorrentes.  

Pela primeira vez, Portugal participou neste evento. Para esta prova, foram selecionados dois 

alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade: Tomás Faria e André Abreu – ambos 

participantes do CIIC (Concurso Ibero-Americano de Informática por Correspondência). O 

aluno Tomás Faria representou Portugal nos últimos dois anos (2021 e 2022) nas Olimpíadas 

Internacionais de Informática.  

 

André Abreu e Tomás Faria foram os alunos selecionados para representar Portugal nas EJOI’2022 

https://www.youtube.com/watch?v=JjWJUobycyM
https://www.youtube.com/watch?v=geZznRQCu9M
https://www.youtube.com/watch?v=geZznRQCu9M
https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-da-informatica-2022-8-melhores-alunos-representam-portugal-no-ciic-concurso-ibero-americano-de-informatica-por-correspondencia/
https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-internacionais-de-informatica-2022-portugal-marcou-presenca-em-prova-internacional/
https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-internacionais-de-informatica-2022-portugal-marcou-presenca-em-prova-internacional/
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Nos dias de prova, 21 e 23 de setembro, cada concorrente recebeu um documento oficial, em 

inglês, com as tarefas a desempenhar em cada dia, em linguagem C++ e Python, à semelhança 

dos anos anteriores. Nestes dias, foram dadas a cada aluno três tarefas para completarem em 

quatro horas.  

Para os alunos que solicitaram um documento com a tradução das tarefas nas suas línguas, 

também lhes foi facultado. Nestes documentos, foi também especificado em que tipo de 

ficheiros tinham de submeter as soluções aos problemas, assim como toda a informação 

necessária para o desenrolar da prova.  

Tomás Faria acabou por conquistar uma medalha de bronze, ficando apenas a um lugar da 

medalha de prata. 

 

Tomás Faria, vencedor de medalha de bronze nas EJOI’2022 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1pSAzItCVkmH7LJKj6YqM6tlv-OPwVH_O
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2.ª Edição - Prémio Transformação Digital 2022 

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”. 

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ofereceu à Oracle, patrocinador do evento, 
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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). 
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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. 

 
Gravação: https://youtu.be/VlPfKnl1lF4  
 
 

  

https://youtu.be/VlPfKnl1lF4
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Outras Iniciativas 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco. 
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APDSI celebrou o 6.º Aniversário da Aliança ODS Portugal 

janeiro de 2022 

 

Por ocasião da Conferência Comemorativa do sexto aniversário da Aliança ODS Portugal, com 

o tema “A Agenda 2030 | Ação pelos ODS”,  a APDSI – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, membro desta Aliança , organizou uma Mesa 

Redonda, através da plataforma digital HOPIN, sobre o  ODS 12: Sustentabilidade nas Cadeias 

de Valor, mais especificamente sobre  Produção e Consumo Sustentáveis, no dia 20 de 

janeiro. Esta Conferência foi organizada pela Global Compact Network Portugal e pela APEE – 

Associação Portuguesa de Ética Empresarial. 

O evento, que decorreu online, incluiu várias mesas redondas e painéis sendo que a APDSI 

também esteve presente num painel que contou com as intervenções de Pedro Gaspar, 

Diretor de Novas Tecnologias de Negócio do CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, 

e contou com as intervenções de Margarida Ramires Ramos, Advogada, consultora da Pedro 

Pinto, Reis, Alexandre Jardim & Associados Sociedade de Advogados, dedicada em especial à 

área da Energia, da Construção e das Parcerias Público-Privadas, e de Manuel Gil Antunes, 

Administrador-Delegado da HyChem, Química Sustentável, SA. 

Sermos capazes de produzir e consumir mais e melhor sem haver uma degradação ambiental 

e aumentando a eficiência dos recursos ao mesmo tempo que se promovem estilos de vida 

https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-actions/alianca-ods-portugal
https://apdsi.pt/
https://apdsi.pt/
https://hopin.com/events/alianca-ods-portugal-6-aniversario
https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-actions/alianca-ods-portugal
https://www.apee.pt/
https://www.apee.pt/
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responsáveis, foi o ponto de partida para uma discussão sobre as oportunidades de fazermos 

o que está certo, rumo a um futuro melhor. 

Esta iniciativa insere-se na atividade global da APDSI, que se tem pautado por dar sempre 

palco ao debate informado sobre as diferentes perspetivas para um dado tema de interesse 

para a sociedade, assim como à partilha de experiências e de boas práticas. 

Documento de conclusões aqui: https://apdsi.pt/produto/apdsi-celebrou-o-6-o-

aniversario-da-alianca-ods-portugal/  

  

https://apdsi.pt/produto/apdsi-celebrou-o-6-o-aniversario-da-alianca-ods-portugal/
https://apdsi.pt/produto/apdsi-celebrou-o-6-o-aniversario-da-alianca-ods-portugal/
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Recomendação: “A Confiança e o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação” 

fevereiro de 2022 

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

visando ser reconhecida pelo seu contributo determinante para o desenvolvimento de 

uma sociedade da informação inclusiva, participativa e segura, pretende, por via desta 

Recomendação, manifestar a sua preocupação resultante dos recentes eventos de 

cibersegurança ocorridos a nível nacional, os quais, embora dirigidos a entidades públicas e 

empresas, afetaram uma parte significativa da sociedade e economia nacionais. 

A APDSI reconhece, neste âmbito, o papel decisivo dos diversos órgãos de comunicação social, 

assim como as diligências adotadas pelas várias empresas, no sentido de manter os seus 

clientes informados. Todavia, em paralelo, a Associação verifica que é praticamente 

inexistente a informação que o Governo e as Autoridades veicularam a propósito dos eventos 

ocorridos, além da própria resposta ao sucedido, que no âmbito das suas competências, 

inseridas na sua esfera de atuação, deveriam ser asseguradas com o recurso à formulação de 

políticas públicas. 

A APDSI pretende, com esta recomendação, apelar e incentivar, em especial o Governo e as 

Autoridades Competentes, para que comuniquem as ações planeadas e manifestem intenção 

de as concretizar, recorrendo a políticas públicas de defesa dos direitos fundamentais, de 

regulação da atividade económica, de segurança e resiliência das infraestruturas críticas e das 

redes e dos sistemas de informação, de proteção dos consumidores, permitindo dar uma 

resposta adequada a esta nova realidade, reforçando, assim, a confiança e segurança 

indispensáveis ao desenvolvimento da Sociedade de Informação e do Conhecimento. 

 

Recomendação disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/apdsi-emite-nova-

recomendacao-a-confianca-e-o-desenvolvimento-da-sociedade-da-informacao/   

https://apdsi.pt/produto/apdsi-emite-nova-recomendacao-a-confianca-e-o-desenvolvimento-da-sociedade-da-informacao/
https://apdsi.pt/produto/apdsi-emite-nova-recomendacao-a-confianca-e-o-desenvolvimento-da-sociedade-da-informacao/
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Recomendação: ‘’A necessidade urgente de regular a 
transferência de dados entre a Europa e os EUA’’ 

março de 2022 

 

A mais de 18 meses sem resolução política, a APDSI apela fortemente a que os legisladores da 

UE e dos EUA acelerem as negociações com vista a encontrar-se uma solução política para 

este impasse. 

Portugal, 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. 

 

Recomendação disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-

necessidade-urgente-de-regular-a-transferencia-de-dados-entre-a-europa-e-os-eua/  

  

https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-necessidade-urgente-de-regular-a-transferencia-de-dados-entre-a-europa-e-os-eua/
https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-necessidade-urgente-de-regular-a-transferencia-de-dados-entre-a-europa-e-os-eua/
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CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS 2022 | Hoje, mais do 
que nunca, é importante ser solidário! 

março de 2022 

         

Quer fazer a consignação do seu IRS mas não sabe como escolher a entidade beneficiária? 

O IRSconsig ajuda os contribuintes a escolher a entidade a que querem consignar 0,5% do 

seu IRS, simplificando o acesso, a pesquisa e a filtragem das mais de 4.000 entidades 

beneficiárias. 

No âmbito da sua intervenção nas áreas da Cidadania e da Inovação Social e apesar de não ser 

uma entidade beneficiária, a APDSI (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação) volta este ano a encorajar a sociedade civil a consignar o seu IRS 

a uma das mais de 4.000 entidades beneficiárias desta medida. 

Através do seu Grupo de Missão “CivicTech”, a Associação criou 

o IRSconsig (https://irsconsig.pt/), um instrumento que simplifica o processo de seleção da 

instituição beneficiária da consignação do IRS por parte dos contribuintes. 

Tendo como base a lista de entidades beneficiárias disponibilizada pela Autoridade Tributária, 

o grupo enriqueceu-a para que seja possível filtrá-la de acordo com o tipo de atividade e o 

distrito. Para além de facilitar o processo de pesquisa, pretende-se promover uma maior 

igualdade de oportunidades entre as entidades pela forma isenta como a informação é 

apresentada (lista ordenada aleatoriamente). 

https://irsconsig.pt/
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A APDSI acredita que estas funcionalidades irão proporcionar uma experiência mais simples, 

justa e agradável no momento de os contribuintes selecionarem a entidade beneficiária da 

consignação do seu IRS. 

Hoje, mais do que nunca, é importante ser solidário! 

URL de acesso ao IRSconsig: https://irsconsig.pt/ 

 

 

  

https://irsconsig.pt/
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APDSI marcou presença no 4.º Fórum – Autarquias do 
Futuro  

maio de 2022 

 

A APDSI marcou presença no 4.º encontro Autarquias do Futuro, nos dias 10 e 11 de maio de 

2022, organizado pela Wiremaze no âmbito da WireAcademy que se iniciou em 2016 quando 

se juntaram técnicos autárquicos escoceses e portugueses a falarem sobre orçamentos 

participativos. Desde então tem vindo a ser feita esta partilha no dia a dia. 

A APDSI esteve representada por Miguel Brito Campos, vogal da Direção, e por Luís Borges 

Gouveia, coordenador da Delegação Norte da APDSI, que teve participação no painel sobre 

“Visão” no segundo dia do evento. 

Foram 8 painéis dedicados à modernização administrativa, apresentados por 32 oradores 

técnicos e/ou eleitos autárquicos. 

Os conteúdos apresentados visaram promover a cidadania e fomentar a evolução construtiva 

da nossa sociedade. As temáticas de cada painel tiveram por base os grandes pilares da 

democracia local. 

Os temas do programa foram: 

• Comunicação; 

• Transparência; 

• Smart Cities; 

• Visão; 

• Employee Engagement; 

• Citizen Centric; 

• Participação. 

Documento de síntese disponível aqui: https://apdsi.pt/2022/sintese-apdsi-marcou-

presenca-no-4-o-forum-autarquias-do-futuro/   

https://www.wiremaze.com/inicio
https://apdsi.pt/2022/sintese-apdsi-marcou-presenca-no-4-o-forum-autarquias-do-futuro/
https://apdsi.pt/2022/sintese-apdsi-marcou-presenca-no-4-o-forum-autarquias-do-futuro/
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OPEN GOV WEEK 2022 – 2.º Workshop sobre Administração 
Aberta 

maio de 2022 

 

No âmbito da Open Gov Week 2022, a APDSI – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a PASC – Plataforma de Associações da 

Sociedade Civil, Casa da Cidadania e a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, 

organizaram na manhã do dia 18 de maio o “2º Workshop Administração Aberta: Um 

Desafio para o Estado e para a Sociedade”. 

Pretendeu-se através desta iniciativa estimular o debate construtivo entre as instituições 

públicas e representantes da sociedade civil, juntando um grupo de especialistas e 

interessados no desenvolvimento de uma administração pública cada vez mais aberta, segura, 

transparente, responsável, inclusiva e centrada no cidadão. 

Neste evento os verdadeiros protagonistas são todos os participantes. 

Os grupos temáticos para participação foram: 

• Sala 1 – Cibersegurança e continuidade de serviços 

• Sala 2 – Partilha e reutilização de dados 

https://pasc.pt/
https://pasc.pt/
https://www.ama.gov.pt/
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• Sala 3 – Investimento (PRR), Transparência e poder do cidadão 

• Sala 4 – Inclusão e universalidade dos serviços públicos 

Documento de conclusões disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/open-gov-week-2022-

2-o-workshop-sobre-administracao-aberta/  

 

  

https://apdsi.pt/produto/open-gov-week-2022-2-o-workshop-sobre-administracao-aberta/
https://apdsi.pt/produto/open-gov-week-2022-2-o-workshop-sobre-administracao-aberta/
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APDSI escreve artigo para a Revista “Business and Science 
Networks” 

maio de 2022  

 

A APDSI foi convidada a escrever um artigo para a 1.ª edição da Revista “Business and Science 

Networks”, dirigida pelas professoras Teresa Cascais e Maria José Sousa da Rede do 

Empresário, que tem como objetivo “gerar networking, sinergias, agendas de atividades, 

tendo em conta as necessidades atuais da indústria e da ciência, nomeadamente estudos, 

processos de empregabilidade, partilha de conhecimento e contributos para a definição de 

políticas públicas”. 

Esta primeira edição foi dedicada ao tema das cidades inteligentes, e foram abordados 

subtemas como a sustentabilidade, tecnologias de informação, inovação social, saúde, 

educação, urbanismo e mobilidade. 

O artigo “A importância da mobilidade inteligente nas cidades do futuro” foi redigido pelo 

vogal da Direção, Luís Nunes. 

Consulte o artigo da APDSI e a Revista completa AQUI. 

 

 

  

https://rededoempresario.pt/
https://rededoempresario.pt/
https://apdsi.pt/wp-content/uploads/2022/05/web_Revista-Business-and-science-networks.pdf
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Participação no C-Days 2022 

junho de 2022 

 

A APDSI participou na 8.ª edição da C-DAYS 2022, uma conferência organizada anualmente 

pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Autoridade Nacional para a área da 

Cibersegurança. 

A C-DAYS 2022 decorreu nos passados dias 7, 8 e 9 de junho, no Centro de Congressos do 

Estoril. Este ano, o mote da Conferência foi ‘’Apostar na Prevenção’’, com o objetivo de 

promover o debate em torno desta temática. 

Num ano marcado por ciberataques a empresas portuguesas de grande relevo, a edição de 

2022 contou com painéis compostos por profissionais das mais diversas áreas que contaram 

as suas experiências e deixaram sugestões à plateia. Com a maior sofisticação dos ataques, 

que atingem todos os setores de atividade económica e a Administração Pública, a prevenção 

é a melhor forma de mitigar os riscos e impactos decorrentes de incidentes no ciberespaço. 

Após duas edições online, a C-DAYS 2022 voltou ao formato presencial. A APDSI, parceira 

institucional do Centro Nacional de Cibersegurança, esteve presente ao longo dos três dias de 

conferência, num evento que contou com uma adesão acima da expectável. 

 

Consulte o documento de conclusões aqui: https://apdsi.pt/wp-

content/uploads/2022/07/Caderno-de-Ciberseguranca-C-Days-2022-2.pdf  

https://www.cncs.gov.pt/
https://apdsi.pt/wp-content/uploads/2022/07/Caderno-de-Ciberseguranca-C-Days-2022-2.pdf
https://apdsi.pt/wp-content/uploads/2022/07/Caderno-de-Ciberseguranca-C-Days-2022-2.pdf
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Conferência de Apresentação dos Artigos Premiados da Call 
for Papers sobre o Impacto Económico da Digitalização – 
GEE/GOOGLE/APDSI 

julho de 2022  

 

No passado dia 4 de julho, o Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da 

Economia e do Mar, em colaboração com a Google e a Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI), realizou a conferência da Call for 

Papers sobre o Impacto Económico da Digitalização em Portugal, cujas conclusões estamos 

agora a divulgar. 

Nesta conferência online foram apresentados cinco artigos científicos, premiados num total 

de 15.000€. Os trabalhos vencedores refletiam sobre a adoção digital, nomeadamente ao 

nível do governo digital, e os seus efeitos em áreas como a produtividade, o emprego, o 

empreendedorismo ou a sustentabilidade ambiental das cidades. 

A gravação deste evento está disponível AQUI. 

Documento de conclusões disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-

apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-

gee-google-apdsi/  

https://www.gee.gov.pt/pt/
https://www.youtube.com/watch?v=bRWotMfWGgY&t=1s
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
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ALERTA | Portugal É Um Só! 

julho de 2022  

 

Portugal continua a ter uma gestão do território insuficiente, que se torna mais evidente nesta 

altura do ano. Após o elevado número de incêndios registados anualmente, a APDSI relembra 

os documentos realizados nos anos de 2017 e 2018, cujas ligações disponibilizamos neste 

artigo – ambos com a missão de promover a transparência nos processos públicos de 

comunicação e decisão, bem como numa política de proteção da floresta contra incêndios 

mais eficaz. 

Em 2017, divulgámos ‘’Portugal é um só! Gestão Integrada da Informação do Território 

Português após os Incêndios de 2017’’ , uma tomada de posição que resultou da 

preocupação da APDSI com a ineficiência do Estado na prevenção e combate aos incêndios 

ocorridos no verão de 2017. Neste documento, foi também mencionada a apreensão 

relativamente às medidas tomadas pelos poderes políticos na sequência da tragédia de 

Pedrógão Grande, nomeadamente no uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

na gestão do território português. 

De relembrar que, o incêndio de Pedrógão Grande deflagrou no dia 17 de junho de 2017 e só 

foi considerado dominado dia 24 do mesmo mês. Segundo o balanço oficial, deste incêndio 

resultaram 66 mortos e 254 feridos. Cerca de 500 habitações ficaram destruídas, 48 empresas 

afetadas, num total de 372 postos de trabalho. 

https://apdsi.pt/produto/portugal-e-um-so-gestao-integrada-da-informacao-do-territorio-portugues-apos-os-incendios-de-2017/
https://apdsi.pt/produto/portugal-e-um-so-gestao-integrada-da-informacao-do-territorio-portugues-apos-os-incendios-de-2017/
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No ano seguinte, em 2018, a APDSI elaborou um plano de ação que visa a promoção da 

informação geográfica sobre o território português, ‘’Portugal É Um Só! Gestão Integrada da 

Informação do Território Português – um roteiro para a ação’’ . Este documento visa a 

definição de um conjunto de instrumentos para a padronização de procedimentos, com o 

objetivo de agilizar e simplificar o acesso, pelos cidadãos e entidades públicas e provadas, a 

esta informação geográfica. 

  

https://apdsi.pt/2018/portugal-e-um-so-gestao-integrada-da-informacao-do-territorio-portugues-um-roteiro-para-a-acao/
https://apdsi.pt/2018/portugal-e-um-so-gestao-integrada-da-informacao-do-territorio-portugues-um-roteiro-para-a-acao/
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APDSI participou na elaboração de Manual de Critérios de 
Contratação Pública  

julho de 2022 

 

A APDSI divulga o manual de critérios de contratação pública, no âmbito da ENCPE 2020, 

aplicáveis a Centros de Dados, Salas de Servidores e Serviços Cloud. 

Este manual foi um dos três documentos elaborados entre 2021 e 2022, destinado a grupos 

de bens e serviços prioritários definidos pela Estratégia Nacional para as Compras Públicas 

Ecológicas (ENCPE2020) e pelo Green Public Procurement da União Europeia. A sua 

concretização foi alvo de uma consulta pública, promovida e coordenada pela Agência 

Portuguesa do Ambiente. Esta recolha de contributos por meio permitiu enriquecer o manual 

elaborado, que hoje partilhamos. 

O objetivo deste guia é ajudar as entidades adjudicantes na aquisição de produtos, serviços 

e obras com impacto ambiental reduzido. Os critérios foram elaborados de forma a poderem 

ser integrados nas peças do procedimento pré-contratual, caso a entidade em questão 

considerar pertinente. 

A APDSI participa e integra, desde maio de 2021, o Grupo dedicado aos ‘’Centros de dados, 

Salas de Servidores e Serviços Cloud’’ (G15), representada por Filipa Fixe, Vogal da Direção. 

A ENCPE2020 estabelecida pela RCM 38/2016, de 29 de julho, aplica-se à aquisição de bens e 

serviços e à elaboração de projetos de execução de obras públicas que integrem a lista de 

bens e serviços prioritários, constituindo-se como um instrumento essencial complementar 

das políticas de ambiente. 

 

O manual está disponível para consulta aqui. 

Outros manuais de contratação pública poderão ser consultados no website da ENCPE. 

https://apdsi.pt/wp-content/uploads/2022/07/Manual_GT15_Cloud_VF-1.pdf
https://encpe.apambiente.pt/
https://encpe.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/Manual_GT15_Cloud_VF.pdf
https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt
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APDSI foi parceira das I Jornadas da Educação do AESO 

julho de 2022  

 

A APDSI associou-se às I Jornadas da Educação do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 

Odivelas, nos dias 29 de junho (pré-jornadas), das 21h30 às 23h num evento online, e 1 de 

julho, das 9h30 às 18h15, na Escola Básica António Gedeão. 

Com o tema da ‘’Missão da Escola e os Desafios da Educação’’, as I Jornadas da Educação é 

um dos eventos mais relevantes a nível nacional na área da educação no ano de 2022. 

Pretende abordar temas da Cultura, Liberdade, Cidadania e Inclusão, numa abordagem 

transdisciplinar, e para isso conta com a participação de diversos oradores com um vasto 

currículo nas suas respetivas áreas. 

Nestas Jornadas também estarão presentes, enquanto conferencistas, a Sr.ª Presidente do 

Conselho Nacional de Educação, Maria Emília Brederode Santos, e o Ministro da 

Educação, João Costa. 
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A Administração Aberta em questão na Europa e no Mundo 

setembro de 2022 

 

A APDSI divulga representação portuguesa em reunião europeia da Open Government 

Partnership. 

Hoje, dia 22 de setembro, está a decorrer uma reunião, no Hotel Sheraton em Lisboa, entre o 

Coordenador Geral do Open Government Partnership (OGP) para a Europa Alan Wu e uma 

representação da sociedade civil portuguesa, que inclui a APDSI (Associação para a Promoção 

e Desenvolvimento da Sociedade de Informação), a PASC (Plataforma de Associações da 

Sociedade Civil) e a TI (Transparência e Integridade), com o objetivo de repensar a estratégia 

da Open Government Partnership, onde está presente Luís Vidigal, em representação da 

APDSI e da PASC. 

No final da reunião juntar-se-ão representantes da AMA (Agência para a Modernização 

Administrativa), com o objetivo de analisar possíveis obstáculos no funcionamento do OGP 

Portugal – Rede Nacional da Administração Aberta. 

Esta reunião irá culminar num encontro entre países europeus, a decorrer de 11 a 12 de 

outubro, na cidade de Roma, Itália. Luís Vidigal estará presente em representação da 

sociedade civil portuguesa. 

 

Sobre a Open Government Partnership: 

Iniciativa multilateral que conta atualmente com 72 países em todo o mundo, lançada em 

setembro de 2011 pelos Chefes de Estado e de Governo de oito países: África do Sul, Brasil, 
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Estados Unidos da América, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido. Tem como 

objetivo garantir compromissos concretos dos Governos para promover a transparência, 

fomentar a participação pública, combater a corrupção e utilizar as novas tecnologias para 

fortalecer a democracia participativa. 

Links úteis: 

• OGP strategy refresh 

• OGP Europe Regional Meeting 

• OGP Internacional 

• OGP Portugal 

 

  

https://www.opengovpartnership.org/stories/creating-%20ogps-future-together-shape-the-partnerships-new-strategy/
https://www.opengovpartnership.org/events/europe-regional-meeting/
https://www.opengovpartnership.org/
https://ogp.eportugal.gov.pt/
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Contributo a Consulta pública da ANACOM sobre o “Plano 
Estratégico do Espectro Radioelétrico”  

outubro de 2022 

 

A APDSI considera oportuna transmitir a ANACOM a sua posição relativamente ao projeto do 

Plano estratégico nacional do espectro radioeléctrico, que se encontra neste momento em 

consulta pública. 

Acompanhamos naturalmente a consideração, que se encontra referida na secção 0 do 

documento em apreço, de que o “espectro, que é um recurso natural, público e escasso, pode 

e deve ser utilizado para melhorar a vida e o bem-estar dos cidadãos e consumidores, bem 

como a eficiência e competitividade da economia nacional, tendo presente a premência das 

questões da sustentabilidade ambiental…”. 

De facto, uma gestão efetiva do espectro radioelétrico é de enorme importância para facilitar 

“…novos serviços, aplicações e utilizadores e se intensificam as utilizações já existentes…”. 

No entanto e tendo em atenção que normalmente a ação da APDSI não se orienta para 

matérias com esta especificidade, cremos que é mais adequado da nossa parte reservar 

eventuais comentários e sugestões relativamente ao documento. 

Pensamos que algumas organizações nossas associadas e algumas associações nossas 

parceiras, com atuação em domínios de negócio e/ou em domínios de intervenção social em 

que o tema seja importante, submeterão os seus comentários e eventuais sugestões. 

Contributo disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/contributo-a-consulta-publica-da-

anacom-sobre-o-plano-estrategico-do-espectro-radioeletrico/  

 

  

https://apdsi.pt/produto/contributo-a-consulta-publica-da-anacom-sobre-o-plano-estrategico-do-espectro-radioeletrico/
https://apdsi.pt/produto/contributo-a-consulta-publica-da-anacom-sobre-o-plano-estrategico-do-espectro-radioeletrico/
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APDSI foi parceira nas III Jornadas de Saúde Societal 
“Transformação Digital e Inclusão na Saúde” 

novembro de 2022 

 

A APDSI foi parceira nas III Jornadas de Saúde Societal “Transformação Digital & Inclusão na 

Saúde”, organizadas pelo ISCTE Saúde / ISCTE Health, que se realizaram nos dias 23 e 24 de 

novembro. 

O programa das jornadas foi dividido em dois dias. Um primeiro dia dedicado a master classes 

e workshops e um segundo dia constituído por três sessões sobre os temas da transformação 

digital, equidade e desigualdades na saúde e participação e inclusão. 

As presentes jornadas serão também marcadas pelo lançamento do 3.º volume dos Cadernos 

de Saúde Societal, uma publicação que já conta com dois volumes anteriores, que pode aceder 

em: https://lnkd.in/dXXJZxtS 

 

  

https://lnkd.in/dXXJZxtS
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RECOMENDAÇÃO APDSI | Sobre a iniciativa europeia de 
regulação da sua infraestrutura de conectividade 

dezembro de 2022 

 

A APDSI emite uma recomendação sobre a iniciativa europeia de regulação da sua 

infraestrutura de conectividade. 

Nos últimos meses têm vindo a ser veiculadas na comunicação social notícias relacionadas 

com um pacote de medidas em preparação na União Europeia relacionadas com a aceleração 

do desenvolvimento e competitividade da infraestrutura digital na Europa, comummente 

designado por Connectivity Infrastructure Act. 

Em simultâneo, têm sido manifestadas posições diversas, colocando em confronto alguns dos 

principais atores no desenvolvimento da economia digital, designadamente as plataformas 

tecnológicas produtoras ou distribuidoras de conteúdos e os operadores de 

telecomunicações, face à possibilidade avançada de criação de um encargo sobre as empresas 

que operam na rede, a favor dos operadores de telecomunicações, como compensação pelo 

custo de transporte do seu tráfego. 

Estando em causa políticas e valores essenciais para o desenvolvimento da sociedade da 

informação, cuja promoção constitui a missão da APDSI, quer no que respeita a garantir o 

contexto e os investimentos necessários para uma conetividade ajustada às necessidades 

atuais e futuras no espaço europeu, quer na preservação de princípios fundamentais da 

internet, como a neutralidade da rede, apela-se a um diálogo construtivo entre as partes e a 

uma especial ponderação na elaboração de políticas públicas nesta matéria. 

Recomendação disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/recomendacao-apdsi-sobre-a-

iniciativa-europeia-de-regulacao-da-sua-infraestrutura-de-conectividade/  

  

https://apdsi.pt/produto/recomendacao-apdsi-sobre-a-iniciativa-europeia-de-regulacao-da-sua-infraestrutura-de-conectividade/
https://apdsi.pt/produto/recomendacao-apdsi-sobre-a-iniciativa-europeia-de-regulacao-da-sua-infraestrutura-de-conectividade/
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APDSI redige artigo para o Diário de Notícias | 20 anos a 
preparar o futuro 

dezembro de 2022 

 

A APDSI, na pessoa da sua Presidente da Direção, Maria Helena Monteiro, foi convidada pelo 

Diário de Notícias a redigir um artigo de opinião por ocasião do lançamento da edição 

comemorativa dos seus 20 anos de trabalho e história. 

--- 

Comemora-se este ano o 21.º aniversário da Associação para a Promoção e Desenvolvimento 

da Sociedade de Informação (APDSI - vide www.apdsi.pt), fundada por um grupo de 

visionários, preocupados com a rápida evolução da era digital e seu impacto nos setores 

privado, público e social, entre os quais é justo sublinhar os nomes de José Dias Coelho e de 

Raul Junqueiro. Ao lermos os nomes dos seus 173 fundadores, em 2001, verificamos que 

correspondem, na sua grande maioria, a individualidades determinantes para a evolução da 

Sociedade da Informação em Portugal. 

Ao longo das suas primeiras duas décadas de existência, a associação vem desenvolvendo uma 

vasta atividade de reflexão e de ação sobre o que foi sendo feito e de antecipação do que o 

futuro – por vezes não muito longínquo – nos pode trazer. 

Dessa atividade é importante destacar, para além da organização e participação nas 

Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Informática, as reuniões anuais de pensamento 

estratégico sobre o futuro da Sociedade da Informação genericamente designadas por Fóruns 

da Arrábida, bem como uma variadíssima gama de sessões de discussão, conferências, 

palestras, webinars e estudos, onde estão sempre presentes as temáticas críticas e fraturantes 

da Sociedade de Informação, nos seus diversos setores, tratadas sempre de forma construtiva, 

aberta e colaborativa. 

Cumpre também enaltecer as atividades levadas a cabo pelos vários "Grupos de Missão", 

como os que se ocupam do Futuro da Sociedade da Informação, das Competências Digitais, 

http://www.apdsi.pt/
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da Cibersegurança, do RGPD, da Regulação Digital, da Saúde, da Inteligência Artificial, do 

Desenvolvimento Sustentável, do Território Inteligente, da Cidadania e Inovação Social e 

ainda, da Política Digital e Governança, entre outros que apareceram e desapareceram ao 

longo dos 20 anos. 

O trabalho destes 20 anos encontra-se resumido no livro Sociedade da Informação - 20 Anos 

de Promoção e Desenvolvimento, recentemente publicado e cujo lançamento oficial terá 

lugar amanhã, dia 12 de dezembro, nas instalações da Biblioteca Municipal Palácio Galveias, 

em Lisboa. Esta publicação está organizada em capítulos, a saber: "Uma associação com 

ambição", onde se vislumbram áreas do futuro do mundo digital; "Uma associação com 

memória", onde se concentram cerca de 50 testemunhos de quem participou e participa da 

vida da associação; "Uma associação de pessoas", onde se encontra o registo dos membros 

que integraram os corpos sociais, ao longo dos anos; "Uma associação de ação", onde se 

apresentam todos os trabalhos e iniciativas desde a sua criação; "Uma associação com 

estrutura", onde se encontram as bases da sustentação da instituição, independentemente 

dos tempos; e, por fim, "Referências" dos trabalhos e iniciativas da APDSI, desde 2001. 

Através dessa publicação, será possível obter uma visão pormenorizada de todo o trabalho 

realizado e, de um modo geral, da vida da APDSI e dos seus membros. A mesma obra permite 

igualmente revisitar a evolução da Sociedade da Informação em Portugal e, como uma mais-

valia para a sociedade, lá se encontram identificadas todas as iniciativas desenvolvidas e a 

localização das mesmas, para consulta, no sítio de internet da APDSI. 

Esses primeiros 20 anos constituem para todos os associados e, em particular, para a direção 

da associação, um justificado motivo de orgulho e um estímulo para próximas realizações, 

várias das quais se encontram já pensadas e programadas. 

O artigo está disponível aqui: https://www.dn.pt/opiniao/20-anos-a-preparar-o-futuro-

15463798.html  

 

  

https://www.dn.pt/opiniao/20-anos-a-preparar-o-futuro-15463798.html
https://www.dn.pt/opiniao/20-anos-a-preparar-o-futuro-15463798.html
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Considerações finais 
 

A APDSI mantém-se firme no desiderato de intervir enquanto plataforma de debate 

independente e agregadora, para o desenvolvimento da sociedade da informação. Focada na 

validade e relevância do seu contributo para o desenvolvimento de uma sociedade da 

informação inclusiva, participativa e segura, visa potenciar um desenvolvimento económico e 

social com impacto na vida dos cidadãos. 

A APDSI continua a contribuir para a formulação de políticas públicas, concretizando projetos 

e estudos, elaborando pareceres técnicos, e criando, sempre que possível, espaços de debate 

e de colaboração entre os seus associados, instituições públicas parceiras e rede de 

especialistas. Enquanto facilitadora de novas abordagens para os desafios atuais e futuros, a 

APDSI tem como propósito promover a inclusão dos cidadãos, das pequenas empresas e do 

terceiro setor, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 2030. 

É num contexto de oportunidade e desafio, motivados pelo momento de profunda 

transformação e transição digital que a sociedade vive, que a Associação para a Promoção e 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação dá continuidade à sua missão de contribuir 

construtiva e eficazmente para esse desenvolvimento. 

“Ousar, desafiar e inovar”, com respeito pelo passado da instituição, mantém-se o objetivo 

máximo para a atual Direção, que se propõe fazer um trabalho de continuidade, com respeito 

pelo legado herdado, impondo-se o dever de o preservar e cuidar. 

Aqui ficam as nossas realizações de 2022. 
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Referências documentais  
 

• APDSI celebrou o 6.º Aniversário da Aliança ODS Portugal, 20 de janeiro de 2022, 

disponível em: https://apdsi.pt/produto/apdsi-celebrou-o-6-o-aniversario-da-alianca-

ods-portugal/  

 

• Recomendação “A Confiança e o Desenvolvimento da Sociedade da Informação”, 15 

de fevereiro de 2022, disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/apdsi-emite-nova-

recomendacao-a-confianca-e-o-desenvolvimento-da-sociedade-da-informacao/ 

 

• Recomendação sobre “A necessidade urgente de regular a transferência de dados 

entre a Europa e os EUA”, 03 de março de 2022, disponível aqui: 

https://apdsi.pt/produto/recomendacao-sobre-a-necessidade-urgente-de-regular-a-

transferencia-de-dados-entre-a-europa-e-os-eua/ 

 

• CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS 2022 | Hoje, mais do que nunca, é importante 

ser solidário!, 21 de março de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/2022/campanha-

de-consignacao-do-irs-2022-hoje-mais-do-que-nunca-e-importante-ser-solidario/  

 

• OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2022 | A APDSI volta a promover a realização das 

Olimpíadas Nacionais de Informática – Inscrições abertas até 21 de abril de 2022, 04 

de abril de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-

2022-a-apdsi-volta-a-promover-a-realizacao-das-olimpiadas-nacionais-de-

informatica-inscricoes-abertas-ate-21-de-abril-de-2022/ 

 

• Ciclo #RegulacaoDigital – Webinar 4: “DSA e DMA – Reta Final”, 05 de abril de 2022, 

disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-webinar-4-dsa-e-

dma-reta-final/ 

 

• OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2022 | Presidência da República concede o seu Alto 

Patrocínio a esta edição das Olimpíadas de Informática, 19 de abril de 2022, disponível 

https://apdsi.pt/produto/apdsi-celebrou-o-6-o-aniversario-da-alianca-ods-portugal/
https://apdsi.pt/produto/apdsi-celebrou-o-6-o-aniversario-da-alianca-ods-portugal/
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em: https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-presidencia-da-republica-

concede-o-seu-alto-patrocinio-a-esta-edicao-das-olimpiadas-de-informatica/ 

 

• OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2022 | A APDSI acompanha a Final Nacional da 34.ª 

edição das Olimpíadas da Informática em 2022, 04 de maio de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-a-apdsi-acompanha-a-final-

nacional-da-34-a-edicao-das-olimpiadas-da-informatica-em-2022/ 

 

• 17.º Fórum da Arrábida da APDSI (2022) “Repensar o Futuro da Sociedade da 

Informação – O Futuro das Democracias na Era Digital”, 06 de maio de 2022, disponível 

em: https://apdsi.pt/produto/17-o-forum-da-arrabida-da-apdsi-2022-repensar-o-

futuro-da-sociedade-da-informacao-o-futuro-das-democracias-na-era-digital/ 

 

• APDSI marcou presença no 4.º Fórum – Autarquias do Futuro, 11 de maio de 2022, 

disponível em: https://apdsi.pt/2022/sintese-apdsi-marcou-presenca-no-4-o-forum-

autarquias-do-futuro/  

 

• ACT! ON sobre Emergência Social, 12 de maio de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/act-on-sobre-emergencia-social/  

 

• OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2022 | Ministério da Educação concede o seu Alto 

Patrocínio a esta edição das Olimpíadas de Informática, 13 de maio de 2022, disponível 

em: https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ministerio-da-educacao-

concede-o-seu-alto-patrocinio-a-esta-edicao-das-olimpiadas-de-informatica/ 

 

• OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2022 | Já são conhecidos os oito melhores classificados 

na Final Nacional da 34.ª edição das Olimpíadas da Informática, 16 de maio de 2022, 

disponível em: https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ja-sao-

conhecidos-os-oito-melhores-classificados-na-final-nacional-da-34-a-edicao-das-

olimpiadas-da-informatica/ 
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https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ja-sao-conhecidos-os-oito-melhores-classificados-na-final-nacional-da-34-a-edicao-das-olimpiadas-da-informatica/
https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ja-sao-conhecidos-os-oito-melhores-classificados-na-final-nacional-da-34-a-edicao-das-olimpiadas-da-informatica/
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• OPEN GOV WEEK 2022 – 2.º Workshop sobre Administração Aberta, 18 de maio de 

2022, disponível aqui: https://apdsi.pt/produto/open-gov-week-2022-2-o-workshop-

sobre-administracao-aberta/ 

 

• TrainOn “Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do Setor Social 

– Nível básico”, 19 de maio de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/produto/trainon-

ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-instituicoes-do-setor-social-nivel-

basico/ 

 

• Webinar “Internet e Geopolítica: Uma internet global, universal e aberta é possível?”, 

22 de maio de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/produto/webinar-internet-e-

geopolitica-uma-internet-global-universal-e-aberta-e-possivel/ 

 

• APDSI escreve artigo para a Revista “Business and Science Networks”, 27 de maio de 

2022, disponível em: https://apdsi.pt/2022/apdsi-escreve-artigo-para-a-revista-

business-and-science-networks/  

 

• APDSI participou na 8.ª Edição C-DAYS 2022, 07 de junho de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/8-a-edicao-c-days-2022/ 

 

• OLIMPÍADAS DA INFORMÁTICA 2022 | 8 melhores alunos representam Portugal no 

CIIC: Concurso Ibero-Americano de Informática e Computação, 24 de junho de 2022, 

disponível em: https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-da-informatica-2022-8-melhores-

alunos-representam-portugal-no-ciic-concurso-ibero-americano-de-informatica-por-

correspondencia/ 

 

• OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2022 | A Prova de Seleção irá apurar os quatro alunos 

que irão representar Portugal nas IOI 2022, 28 de junho de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-da-informatica-2022-a-prova-de-selecao-ira-

apurar-os-quatro-alunos-que-irao-representar-portugal-nas-ioi-2022/ 
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• APDSI é parceira das I Jornadas da Educação do AESO, 29 de junho de 2022, disponível 

em: https://apdsi.pt/2022/apdsi-e-parceira-das-i-jornadas-da-educacao-do-aeso/  

 

• OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 2022 | Já são conhecidos os quatro alunos que irão 

representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática, 30 de junho de 

2022, disponível em: https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ja-sao-

conhecidos-os-quatro-alunos-que-irao-representar-portugal-nas-olimpiadas-

internacionais-de-informatica/ 

 

• Ciclo #RegulaçãoDigital – Webinar 5: Transatlantic Data Privacy Framework, 30 de 

junho de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-

webinar-5-transatlantic-data-privacy-framework/ 

 

• Conferência de Apresentação dos Artigos Premiados da Call for Papers sobre o Impacto 

da Digitalização – GEE/GOOGLE/APDSI, 04 de julho de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-

call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/  

 

• Jantar-Debate sobre RGPD: Cidades Inteligentes e o Desafio da Privacidade, 07 de julho 

de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/produto/jantar-debate-sobre-rgpd-cidades-

inteligentes-e-o-desafio-da-privacidade/ 

 

• Conferência de Cibersegurança, 12 de julho de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-ciberseguranca/ 

 

• ALERTA “Portugal É Um Só!”, 27 de julho de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/2022/alerta-portugal-e-um-so/  

 

• OLIMPÍADAS INTERNACIONAIS DE INFORMÁTICA 2022: Portugal marca presença na 

prova internacional, 08 de agosto de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/2022/apdsi-e-parceira-das-i-jornadas-da-educacao-do-aeso/
https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ja-sao-conhecidos-os-quatro-alunos-que-irao-representar-portugal-nas-olimpiadas-internacionais-de-informatica/
https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ja-sao-conhecidos-os-quatro-alunos-que-irao-representar-portugal-nas-olimpiadas-internacionais-de-informatica/
https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-de-informatica-2022-ja-sao-conhecidos-os-quatro-alunos-que-irao-representar-portugal-nas-olimpiadas-internacionais-de-informatica/
https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-webinar-5-transatlantic-data-privacy-framework/
https://apdsi.pt/produto/ciclo-regulacaodigital-webinar-5-transatlantic-data-privacy-framework/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-apresentacao-dos-artigos-premiados-da-call-for-papers-sobre-o-impacto-da-digitalizacao-gee-google-apdsi/
https://apdsi.pt/produto/jantar-debate-sobre-rgpd-cidades-inteligentes-e-o-desafio-da-privacidade/
https://apdsi.pt/produto/jantar-debate-sobre-rgpd-cidades-inteligentes-e-o-desafio-da-privacidade/
https://apdsi.pt/produto/conferencia-de-ciberseguranca/
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https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-internacionais-de-informatica-2022-portugal-

marca-presenca-na-prova-internacional/ 

 

• OLIMPÍADAS INTERNACIONAIS DE INFORMÁTICA 2022 | Portugal marcou presença em 

prova internacional, 17 de agosto de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/2022/olimpiadas-internacionais-de-informatica-2022-portugal-

marcou-presenca-em-prova-internacional/ 

 

• TrainOn ”Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do Setor Social 

(Nível Intermédio), 15 de setembro de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-

instituicoes-do-setor-social-nivel-intermedio/  

 

• Portugal marca presença nas European Junior Olympiad in Informatics pela primeira 

vez, 21 de setembro de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/2022/portugal-marca-

presenca-nas-european-junior-olympiad-in-informatics-pela-primeira-vez/ 

 

• A Administração Aberta em questão na Europa e no Mundo, 22 de setembro de 2022, 

disponível em: https://apdsi.pt/2022/a-administracao-aberta-em-questao-na-

europa-e-no-mundo/  

 

• APDSI apresenta o Ciclo ”Gestão do Território Florestal: Desafios e Soluções de base 

tecnológica”, 10 de outubro de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/2022/apdsi-

apresenta-o-ciclo-gestao-do-territorio-florestal-desafios-e-solucoes-de-base-

tecnologica/ 

 

• Contributo a Consulta pública da ANACOM sobre o “Plano Estratégico do Espectro 

Radioelétrico”, 26 de outubro de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/contributo-a-consulta-publica-da-anacom-sobre-o-plano-

estrategico-do-espectro-radioeletrico/  
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• MeetOn “Cibersegurança”, 27 de outubro de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/meeton-ciberseguranca/  

 

• TrainOn ”Ferramentas Meta (Facebook e Instagram) para Instituições do Setor Social 

(Nível Avançado)”, 10 de novembro de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/trainon-ferramentas-meta-facebook-e-instagram-para-

instituicoes-do-setor-social-nivel-avancado/  

 

• Conferência “Regulação Digital”, 16 de novembro de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/conferencia-regulacao-digital/ 

 

• Lista dos Projetos Finalistas ao Prémio Transformação Digital 2022 e Cerimónia de 

Entrega de Prémios, 17 de novembro de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/2022/lista-dos-projetos-finalistas-ao-premio-transformacao-digital-

2022-e-cerimonia-de-entrega-de-premios/ 

 

• Ciclo #GestãoTerritórioFlorestal – Webinar 1: Identificação do Território, 22 de 

novembro de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/produto/ciclo-

gestaoterritorioflorestal-webinar-1-identificacao-do-territorio/  

 

• APDSI é parceira nas III Jornadas de Saúde Societal “Transformação Digital e Inclusão 

na Saúde”, 23 de novembro de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/2022/apdsi-e-

parceira-nas-iii-jornadas-de-saude-societal-transformacao-digital-inclusao-na-saude/ 

 

• 2.ª Edição – Prémio Transformação Digital (2022), 25 de novembro de 2022, disponível 

em: https://apdsi.pt/produto/2-a-edicao-premio-transformacao-digital-2022/  

 

• RECOMENDAÇÃO APDSI | Sobre a iniciativa europeia de regulação da sua 

infraestrutura de conectividade, 09 de dezembro de 2022, disponível aqui: 

https://apdsi.pt/produto/recomendacao-apdsi-sobre-a-iniciativa-europeia-de-

regulacao-da-sua-infraestrutura-de-conectividade/  
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• Artigo de opinião “20 anos a preparar o futuro”, 11 de dezembro de 2022, disponível 

em: https://www.dn.pt/opiniao/20-anos-a-preparar-o-futuro-15463798.html 

• Cerimónia comemorativa do 20.º Aniversário da APDSI & Lançamento da edição 

comemorativa, 12 de dezembro de 2022, disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/cerimonia-comemorativa-do-20-o-aniversario-da-apdsi-e-

lancamento-de-edicao-especial/  

 

• Conferência “Inovação e Digital: Como definem o Futuro da Saúde?”, 15 de dezembro 

de 2022, disponível em: https://apdsi.pt/produto/conferencia-inovacao-dados-e-

digital-como-definem-o-futuro-da-nossa-saude/  
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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. 



 

 

 

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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