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Eu sei lá, mas…
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O meu Caderno de Encargos 

Eu sei lá…



mas…

Segurança / Privacidade 

… Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) … 

… que infraestrutura estamos a construir… 

O que temos de assegurar para promover a transformação digital 
e salvaguardar direitos e deveres



mas…
O que temos de assegurar para promover a transformação digital 
e salvaguardar direitos e deveres

A continuidade digital 

… Disaster Recovery e Business Continuity na AP … 

… Preservação Digital /Curadoria Digital… 



mas…
O que temos de assegurar para promover a transformação digital 
e salvaguardar direitos e deveres

As infraestruturas críticas 

… SIRESP / SIVICC… 

… Eleições … 



mas…
O que temos de assegurar para promover a transformação digital 
e salvaguardar direitos e deveres

Numa Sociedade da Informação, onde é intensiva a 
utilização das TIC como instrumentos indispensáveis 
às comunicações pessoais, de trabalho e de lazer, é 
muito fácil ficar-se excluído, quer por iliteracia, quer 
por razões económicas ou culturais quer ainda por 
restrições de acessibilidade. 

3,6/7,2 =  50%

Digital Divide 

… Info-exclusão / Info-inclusão /Info-literati… 

Assimetrias…



Assimetrias Regionais no Mundo

Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Valores de 2015: estimativa



Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Valores de 2015: estimativa

Assimetrias Regionais no Mundo



Utilizadores de Internet, por 100 habitantes (2015), por regiões mundiais

Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database
Valores de 2015: estimativa

Utilizadores de Internet, em milhões (2015), por regiões mundiais

Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database
Valores de 2015: estimativa

Assimetrias Regionais no Mundo



Assimetrias Regionais na Europa

Portugal em 14º lugar, acima da média da UE28

“The Digital Economy and Society Index” (DESI) 

Posicionamento de Portugal no contexto da UE28 



IDR - Índice Digital Regional 

http://www.gavea.dsi.uminho.pt

Assimetrias Regionais em Portugal



Assimetrias Regionais em Portugal

•105 indicadores no total 

•Indicadores arrumados em 4 sub-índices 

•Cada indicador foi normalizado entre 0 e 1 

•Todos os indicadores têm o mesmo peso 

no respetivo sub-índice 

•Todos os sub-índices têm o mesmo peso 

no score final 

IDR - Índice Digital Regional 



Assimetrias Regionais em Portugal
IDR 2016

sub-índice Contexto sub-índice Infraestrutura

sub-índice Utilização sub-índice Impacto



IDR 2016

Assimetrias Regionais em Portugal



IDR 2012-2016

Assimetrias Regionais em Portugal

2016          2015           2014           2013           2012



IDR 2012-2016

Assimetrias Regionais em Portugal

http://www.gavea.dsi.uminho.pt


IDR 2012-2016

Assimetrias Regionais em Portugal



... obrigado.


