Plano de Atividades
2016

Plano de Atividades 2016

2

Plano de Atividades 2016

ÍNDICE
I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS | 5
II. SOCIEDADE | 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conversando Sobre Novos Desafios Sociais | 10

Web 2.0 – Pequenos-almoços temáticos | 10
Jovens na Sociedade da Informação - Game Over | 10
O Novo Regulamento de Proteção de Dados | 11
Privacidade e Segurança – Lições Aprendidas 2016 | 11
Tecnologias de Informação e Inclusão Social – Problema ou Solução | 12
Girls in ICT | 12
Acessibilidade Web – Ponto de Situação das Maiores Empresas Portuguesas 2016 | 13

III. MERCADO & TECNOLOGIAS | 15

9. Internet, Negócios e Redes Sociais | 16
10. O Papel das Autarquias nos Sistemas de Informação Geográfica: | 16
11. Conversando sobre Tecnologias Emergentes | 16
12. O Estado da Arte na Gestão Documental | 17
13. Grand Coalition for Digital Jobs | 17
IV. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 19

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

e-Government 2016 | 20
IPv6 na Administração Pública | 20
O Business Intelligence na Administração Pública | 21
As TIC e a Saúde no Portugal de Hoje | 21
O Cadastro Multifuncional do Estado - Que Políticas Afinal? | 22
Conversando sobre o Futuro da Administração Pública | 22
Governação dos Sistemas de Informação na Administração Pública | 23
Once Only - Qualidade e Partilha de Dados na AP Portuguesa | 23

V. ATIVIDADES REGULARES | 25

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Fórum da Arrábida 2016 – ............ | 26
Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação 2016 | 26
Olimpíadas da Informática 2016 | 27
Debate com os Partidos Políticos | 27
FNGIS – Fórum Não-governamental para a Inclusão Social | 27
PASC – Plataforma Ativa da Sociedade Civil-Casa da Cidadania | 28
Grupos Permanentes da APDSI | 28
GE - Grupo Educação | 29
GEN - Grupo Energia | 29
GFSI - Grupo Futuros da Sociedade da Informação | 30
GGSI – Grupo Glossário da Sociedade da Informação | 30
GID - Grupo Informação Documental | 31
GJ - Grupo Justiça | 31
GM - Grupo Media | 32
GNE - Grupo Negócio Eletrónico | 32
GR@P - Grupo Reflexão da Administração Pública | 34
GS - Grupo Saúde | 34
GSIG - Grupo Sistemas de Informação Geográfica | 34
GSSI - Grupo Segurança na Sociedade da Informação | 35
GWEB2.0 - Grupo Web 2.0 | 36

VI. COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTERNACIONALIZAÇÃO | 37

29. Cooperação sobre o Governo Eletrónico na CPLP | 38
30. Sociedade da Informação em Timor | 38
VII. DELEGAÇÃO NORTE | 39

31. Delegação Norte | 40
3

Plano de Atividades 2016

4

Plano de Atividades 2016

I.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Convictos de que a informação e o conhecimento são vetores essenciais de
desenvolvimento económico e social, com relevância para todos os
cidadãos, temos a missão de dinamizar a agenda da Sociedade Civil para a
Sociedade da Informação, através de ações em temas relevantes ao
desenvolvimento da Sociedade da Informação em Portugal.

APDSI
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Passados vários anos de um ciclo económico
recessivo, fortemente condicionado por um
programa de assistência financeira externo, o
ano de 2016 poderá trazer um ligeiro mas
bem-vindo alívio para a sociedade portuguesa.
Com diferentes ritmos e em dimensões
certamente desiguais, muitos cidadãos e muitas
empresas melhorarão as suas perspetivas
futuras, o que em muito contribuirá para
retomas do consumo e do investimento.

Esta gradual alteração da situação
económica terá impactos visíveis nos
domínios da Sociedade da Informação
(SI) e do Conhecimento, na medida em que se
ultrapassa um ciclo subordinado às emergências
dos cortes da despesa, no âmbito público, e às
reduções de custos e adiamento de projetos,
no âmbito privado.
A APDSI reconhece que existem hoje uma
profusão de iniciativas similares e, por este
motivo, adequou o ritmo da sua atividade às
condições vigentes focando-se num número
mais reduzido de iniciativas mas procurando
aumentar o impacto de cada uma. Esta postura,
de que faz uma avaliação positiva, deverá
manter-se em 2016, com a prudência que
recomenda que apenas se incremente o nível
de atividade depois de confirmados os factos e
os meios que o poderão suportar.
O certo é que a SI continua a ser um dos
motores de mudança em todos os países
desenvolvidos, como todos os indicadores e
análises confirmam, pelo que as causas da
APDSI se mantêm intactas.
Mais do que nunca, um crescimento económico
virtuoso, que se faça sem ser pela via dos
salários baixos ou pela excessiva dependência
de importações, está intimamente relacionado
com a extensão e qualidade da presença dos
instrumentos da SI nas pessoas, nas empresas e
na Administração Pública.
Nesta base, e de uma forma que pretendemos
criativa e construtiva, manteremos o
compromisso de contribuir, com a nossa
experiência, conhecimento e intervenção cívica,
para uma dinâmica que ajude a entender e a
desenvolver uma sociedade moderna, em que a
6

informação e o conhecimento sejam o suporte
do progresso.
O Plano de Atividades da APDSI para 2016,
não deixando de dar continuidade a muitas das
atividades desenvolvidas nos anos anteriores,
procura estar atento aos desafios e
oportunidades de um ciclo económico que se
pretende de crescimento e de progresso.
Nesse sentido, destacamos os seguintes
vetores de evolução da atividade da associação:


uma maior presença de temas relativos às
tecnologias emergentes, na medida em
elas representam áreas de elevado
potencial para a economia portuguesa,
como espaços de inovação e de criação de
riqueza;



a reflexão sobre temáticas de elevado
interesse a médio e longo prazo, como a
relação entre tecnologias e emprego;



a ênfase em temas de acuidade crescente,
de que são exemplo a energia, a
segurança e a privacidade.

Numa ótica de evolução na continuidade,
destacamos:


o permanente acompanhamento dos temas
relativos à Administração Pública, não
apenas na sua dimensão setorial, mas
contribuindo para o debate sobre a
Reforma do Estado, com foco nos
domínios específicos da SI;



a relevância dada aos temas da Saúde,
enquanto domínio essencial da sociedade e
da qualidade de vida dos cidadãos;



a atitude aberta à sociedade, pela
colaboração com outras associações,
não só as mais próximas dos temas da SI e
das TIC, mas também numa perspetiva
mais ampla de reforço da Sociedade Civil
em Portugal, em que se destacam as
colaborações com a PASC e o FNGIS;



a atenção a dar à cooperação
internacional, em particular com os
PALOP.

Em termos de formatos de intervenção, a
associação manterá, no geral, o que tem sido
historicamente o seu estilo, promovendo
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estudos, debates e conferências, fomentando a
atividade
de
Grupos
Permanentes,
estabelecendo pontes e desenvolvendo redes
de colaboração entre pessoas, empresas,
universidades, instituições e organismos
públicos.
Para além dessa continuidade, e procurando
tomar mais iniciativas sem despender muitos
recursos, a APDSI reforçará em 2016 a
atividade designada por Conversando
sobre…. Este modelo, que já tem sido
experimentado com bons resultados, consiste
em eventos de debate:


de curta duração e maior informalidade,



versando temas
interesse,



moderados por um ou dois especialistas,



com maior ênfase na conversa e menos na
audição de apresentações,



normalmente ao início da manhã ou ao final
da tarde.

distintos

de

elevado

Em termos de estrutura, o Plano segue uma
organização em capítulos idêntica à dos anos
anteriores:


um primeiro conjunto de atividades
divididas em função do fim a que se
destinam, com os capítulos Sociedade,
Mercado
e
Tecnologias
e
Administração Pública;



o capítulo relativo às Atividades
Regulares, uma componente significativa e
essencial da presença da ADPSI;



os capítulos relativos à Cooperação,
Desenvolvimento
Social
e

Internacionalização e à Delegação
Norte.
Todas estas atividades, em especial porque
requerem intervenção altamente qualificada de
recursos humanos, só são exequíveis com o
empenhamento direto dos sócios da APDSI.
Mantemos a perspetiva de que os nossos
sócios individuais e coletivos são o nosso
‘capital humano’, a nossa energia e a nossa
razão de ser. Nesse sentido, continuaremos a
esforçar-nos por uma ampla mobilização de
vontades
e
de
meios,
procurando
corresponder a todos quantos participam e
acompanham a nossa atividade. Por esse
motivo, continuaremos o nosso esforço de
aumento do número de sócios, quer
individuais, quer coletivos, objetivo que temos
vindo
paulatinamente
a
alcançar
e
relativamente ao qual não pretendemos
descansar.
No plano financeiro, a APDSI manterá a
gestão prudente que desde sempre a tem
caraterizado, vivendo criteriosamente dentro
das suas possibilidades. Não obstante,
continuará a esforçar-se, quer pelo aumento da
sua base associativa, quer pela atração de
patrocínios globais ou específicos, por
aumentar as suas receitas, viabilizando dessa
forma um reforço da sua voz e uma melhor
prossecução dos seus objetivos.
Em suma, em 2016 a APDSI continuará a
ser uma voz ativa da Sociedade Civil,
exercendo a sua intervenção com ampla
independência económica e política, e
defendendo as suas causas com elevadas
preocupações de cidadania. O Plano de
Atividades exposto neste documento assume
essa vontade e essa atitude.
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II.

SOCIEDADE

As máquinas passaram a substituir a capacidade muscular desde o séc.XIX
e, desde os anos 80, progressivamente, começaram a substituir a
capacidade de pensar…
Na sequência da “digitalização” as velhas estruturas de trabalho tenderão a
desaparecer…
Acredita-se que o impacto deste processo vai fazer-se sentir sobretudo nas
nossas vidas e no nosso trabalho.
APDSI – Fórum da Arrábida 2015

\
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Conversando Sobre Novos Desafios Sociais
2194

No âmbito da sua missão, a APDSI procura
normalmente que as suas ações tenham
utilidade – não só para os que nelas participam
diretamente como também para os que
refletem sobre o que nelas foi dito, discutido,
mostrado e experimentado – no sentido de
ajustarem as suas próprias ações e
comportamentos de forma consciente.
A APDSI crê que a sua ação, de um modo
global e num quadro de Sociedade de
Informação, ajuda a informar e a formar, a
governar, a trabalhar e a viver.

sociais
importantes
por
dificuldades
decorrentes de políticas e medidas públicas e
da própria sociedade civil.
Em 2016, a APDSI continuará a realizar
encontros
temáticos,
com
carácter
relativamente informal, no sentido de facilitar
fora de discussão sobre muitos desses desafios.
Do conjunto de temas farão parte alguns
diretamente
referentes
a
tecnologias
emergentes cuja evolução faz antever impactos
significativos na Sociedade e na Economia,
como por exemplo:

A sociedade atual enfrenta constantemente
desafios, em que muitos deles, não sendo
novos, vão assumindo, no entanto, novos
contornos.

•
•
•
•

Se por um lado grande parte desses desafios
dependem das tecnologias ou são influenciados
por elas, por outro a sociedade mostra
incapacidade em fazer frente a problemas

2|

•

Pagamentos de Nova Geração;
Appification;
Internet das Coisas;
Das Redes Sociais ao Novo Software
Social;
Impressão 3D.

Web 2.0 – Pequenos-almoços temáticos
2195

Depois do Grupo Web 2.0 ter realizado os
pequenos-almoços debate “Negócios 2.0” (2
edições), “Amor 2.0” e “Educação 2.0”, em
2016 será dada continuidade a estas sessões
informais sobre o papel que a web 2.0 (redes e
ferramentas sociais) tem e pode vir a ter na
sociedade.
Os temas já pensados relacionam-se com
“Informação Geográfica 2.0”, “Saúde 2.0”, e
“Jornalismo 2.0”. Estes encontros integrarão o
ciclo “Conversando sobre…” promovido pela
APDSI.

3|

Em concordância com o que é referido na
apresentação deste ciclo estes encontros
promovidos pelo GP Web 2.0 correspondem a
uma iniciativa cruzada entre este GP e outros
grupos permanentes da APDSI, procurando-se
debater as realidades e os desafios destas novas
plataformas tecnológicas de interação social,
promovendo deste modo a utilização cada vez
mais adequada e produtiva das redes sociais em
contextos diferenciados.

Jovens na Sociedade da Informação - Game Over
2204

A Internet e a utilização dos serviços web e
web 2.0 entraram, de forma irreversível, no

10

quotidiano dos jovens e adolescentes, em
particular dos que nasceram em meados da
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década de 90. Para estes jovens, nunca existiu
um mundo sem estes serviços e torna-se-lhes,
até, estranho pensar que a vida em sociedade
foi, de alguma forma, possível sem os mesmos.
Esta é uma visão nitidamente diferente da que
têm as gerações anteriores e interessa
compreender como utilizam os jovens a
tecnologia inerente à Sociedade da Informação
e como perspetivam o futuro dessa mesma
utilização,
apontando
caminhos
de
desenvolvimento.
Pretende-se analisar o impacto da Sociedade da
Informação na vida dos jovens, determinando

4|

as formas como são influenciados pelas
tecnologias e as novas formas de comunicação.
Realizar-se-á uma sessão com 6 a 10 mesas
redondas, cada uma delas com um tópico
específico, onde participarão Jovens em
conjunto com Associados da APDSI.
Durante uma hora, os Associados devem
colocar questões sobre o tema em discussão
nessa mesa. As questões e as respostas serão
registadas por um Relator. Findo esse período,
cada mesa disporá de cerca de uma hora para
criar uma apresentação sobre a discussão. As
apresentações serão compiladas e produzirão
um documento com os resultados finais.

O Novo Regulamento de Proteção de Dados
2196

O GSSI (Grupo “Segurança na Sociedade da
Informação”) realiza durante o 1º trimestre de
2016 um evento orientado para Novo
Regulamento de Proteção de Dados, cujo texto
final foi aprovado em 15 de Dezembro de 2015
por acordo entre a Comissão Europeia e o
Parlamento Europeu, o qual traz para as
empresas do setor tecnológico, nomeadamente
das TIC, importantes desafios.
Com este Regulamento, passará a existir um
único documento legal sobre Proteção de
Dados Pessoais para todos os 28 Estados
Membros da UE. Passará a ser obrigatória a
notificação da ocorrência de data breaches e
data leaks.

definido em função do local de estabelecimento
principal da organização, a obrigatoriedade da
existência de um Data Protection Officer, ou a
aplicabilidade extraterritorial a entidades que
tenham como mercado alvo cidadãos
Europeus.
Assim, além da aposta de redução dos custos
de transação derivados da harmonização e da
concretização do princípio de one stop shop, a
Proposta procura aproximar a legislação do
desenvolvimento técnico.
Com o texto final aprovado, é de enorme
importância que o tema comece a ser
amplamente discutido.

O Regulamento traz outras novidades como a
concretização do princípio de one stop shop,

5|

Privacidade e Segurança – Lições Aprendidas 2016
2198-01

A APDSI considera que é de grande utilidade
para os decisores e para os cidadãos nacionais
promover afirmativamente:
a) A atualização de informação relativa à
realidade vivida e observada nos domínios
de Privacidade e Cibersegurança no último
ano – em Portugal e na União Europeia;
b) O debate sobre acontecimentos e ações
que
vários
intervenientes
(com

responsabilidades diversas) perspetivam
relativamente ao futuro próximo e de
médio prazo nos domínios referidos.
Na realidade, importa trazer à discussão
diversas questões relativas aos temas
Privacidade, Proteção de Dados pessoais,
Segurança da Informação, Cibersegurança,
Consciencialização de cidadania, e outros
julgados pertinentes cobrindo essencialmente a
11
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atualidade, o que surgiu de novo, o que
emergiu e as tendências que se evidenciam ou
que despontam.
Para que esta discussão seja representativa é
fundamental terem-se em conta as diferentes
perspetivas de várias entidades e organizações.
A discussão do tema não constitui um fim sem
si mesmo, sendo antes uma etapa de uma
discussão que se pretende continuada no
tempo, no sentido de se facilitarem as ações e
os posicionamentos adequados por partes dos

diversos sectores nacionais (sociedade, privado
e público).
No âmbito da APDSI, estas áreas são
acompanhadas pelo Grupo “Segurança na
Sociedade da Informação” (GSSI).
Na sequência da conferência realizada em
Dezembro de 2015, o GSSI organiza no final de
2016 uma nova edição da conferência
“Privacidade e Segurança – Lições Aprendidas”.

6 | Tecnologias de Informação e Inclusão Social - Problema ou Solução?
1186

Supostamente todos os postos de trabalho
baseados em tarefas em que tendencialmente
“as máquinas” têm um melhor e mais produtivo
desempenho,
estão
condenados
ao
desaparecimento, desafiando fortemente as
políticas de emprego e exigindo requalificação
de competências.
O trabalho humano, enquanto energia e
músculo, desde há muito que deixou de ser o
fator mais importante na criação da riqueza. A
intangibilidade dos serviços, a automação dos
processos
produtivos
e
a
utilização
generalizada das TIC por parte dos novos
trabalhadores do conhecimento, passaram a ser
motivos indutores de valorização ou
desvalorização do fator trabalho, reduzindo-se
drasticamente o número de oportunidades de
emprego para aqueles que concorrem

globalmente em postos de trabalho baseados
na energia física e em competências de baixo
valor acrescentado, ao mesmo tempo que
abrem novas oportunidades e novos desafios
profissionais.
A APDSI pretende organizar um Workshop em
colaboração com outras organizações da
sociedade civil e entidades governamentais
relevantes:
- em que seja possível debater em que medida
a introdução das TIC está de facto a contribuir
para uma maior inclusão ou exclusão social e
- quais as medidas políticas mais adequadas
para a criação de uma sociedade mais justa e
equitativa através duma cada vez maior inclusão
digital.

7 | Girls in ICT
2197

Uma das preocupações da APDSI é promover
a inclusão dos cidadãos no mundo digital, sem
exceções.
Assim a APDSI acompanha este tema
realizando iniciativas anuais desde 2014
acompanhando
a iniciativa da União
Internacional de Telecomunicações (ITU)
designada por Girls in ICT.

12

Esta iniciativa da ITU corresponde a um
esforço global para aumentar a sensibilização
das jovens de todo o mundo para uma carreira
profissional em TIC.
Neste quadro, a ITU assumiu o compromisso
de celebrar e comemorar o Dia Internacional
Girls in ICT, anualmente, na quarta quinta-feira
de abril.
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No portal Girls in ICT (http://girlsinict.org/howorganize-girls-ict-day) encontra-se informação
detalhada sobre este tema.

dedicado a Girls in ICT, este ano em 28 de Abril
de 2016.

A APDSI pretende participar neste movimento
global através da realização de um workshop

8 | Acessibilidade Web - Ponto de Situação das Maiores Empresas
Portuguesas 2016
2134-05

A acessibilidade Web consiste em possibilitar
que todas as pessoas com necessidades
especiais possam percecionar, perceber,
navegar e interagir com a Web.
De acordo com dados da Comissão Europeia,
existem cerca de 50 milhões de cidadãos
europeus com deficiências que necessitam
que lhes seja possibilitado o acesso ao
conteúdo Web (UE 2010). Segundo fonte da
Confederação Nacional dos Organismos de
Deficientes (CNOD 2010), existem em
Portugal cerca de um milhão de pessoas com
deficiência.
A acessibilidade Web pode ser analisada,
segundo várias dimensões, entre as quais:
ética no que respeita aos direitos à igualdade
de acesso, social tendo em conta o
envelhecimento da população mas também
económica tendo por base o potencial
económico de todas as pessoas envolvidas.
O GNE (Grupo “Negócio Eletrónico”) tem
realizado desde o ano de 2009 diversos
estudos relativos à acessibilidade dos sítios
Web das 1000 maiores empresas Portuguesas
em volume de negócio, tendo neste
momento em fase final de elaboração o maior
algum dia realizado na EU.
Nesta versão do estudo, vai ser possível criar
um ranking dos 10 principais erros
identificados, estes valem cerca de 50% da
totalidade das ocorrências e definir um
conjunto de recomendações que a serem
concretizadas pelas empresas, melhorarão
substancialmente a acessibilidade web em
Portugal.

13
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III.

MERCADO E TECNOLOGIAS

As tendências tecnológicas mais previsíveis para as duas décadas à nossa
frente vão girar em torno dos conceitos de internet das coisas e de
inteligência ambiente.
Os equipamentos e materiais inteligentes, a computação quântica, a
robótica, a biotecnologia, as neurociências ou a realidade aumentada são
alguns dos exemplos prováveis.

APDSI – Fórum da Arrábida 2013

15

Plano de Atividades 2016

9 | Internet, Negócios e Redes Sociais
2172-04

A
Sociedade
de
Informação
e
do
Conhecimento em que vivemos, fortemente
suportada nas TIC (Tecnologias de Informação
e Comunicação), tem desafiado os paradigmas
de gestão tradicionais e permitido o
surgimento de novos modelos de negócios.
Neste contexto, é fundamental alinhar as
necessidades do negócio e os processos de
suporte ao negócio das empresas, porque
ambos estão em evolução e melhoria contínua.
O negócio eletrónico pode definir-se como um
mecanismo seguro, flexível e integrado para
gerar valor ao negócio através de uma
combinação de sistemas e processos baseados
na Internet.
O comércio eletrónico é a capacidade de fazer
transações comerciais eletronicamente através

da Internet entre pares ou entre organizações,
empresas e indivíduos.
A APDSI vem organizando anualmente um
evento dedicado a esta importante expressão
da Sociedade da Informação, no qual procura
analisar os novos modelos de negócio
emergentes e as novas oportunidades de
mercado, tendo como foco as vantagens
competitivas resultantes da inovação bem
como as roturas e os novos desafios.
Em 2016 pretende-se realizar mais uma
conferência neste domínio, sempre relevante e
dinâmico, dando ênfase à apresentação de
casos práticos e de exemplos de sucesso das
empresas portuguesas.

10 | O Papel das Autarquias nos Sistemas de Informação Geográfica
3205

Na sequência dos esforços desenvolvidos pelo
grupo permanente de informação geográfica
(Geocompetitivo), e do diagnóstico que está a
decorrer sobre a utilização dos SIG nas
autarquias, a APDSI pretende realizar uma
conferência de âmbito nacional sobre a
“Situação das autarquias nos Sistemas de
Informação Geográfica”, nomeadamente sobre
o grau de integração com os restantes sistemas
d informação autárquicos, regionais e nacionais.

São conhecidas algumas assimetrias na
capacidade de gestão do território e na
maturidade dos respetivos sistemas de
informação a nível local. Pretende-se com este
evento mobilizar as comunidades autárquicas, o
mercado e a sociedade em geral para os
benefícios da informação geográfica, para a
gestão do território e para a prestação de
serviços públicos mais céleres, rigoroso e em
mobilidade.

11 | Conversando sobre Tecnologias Emergentes
3200

A Sociedade da Informação hodierna está
intrinsecamente
fundada
no
contínuo
desenvolvimento tecnológico como motor de
inovação.
As sociedades incorporam e aculturam, com
posicionamentos diversos, as evoluções
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tecnologias – para o que contribuem
significativamente as TIC. A APDSI crê
fundamental à sua missão criar oportunidades
para uma divulgação mais direta de algumas
tecnologias emergentes e para uma reflexão
sobre os respetivos impactos na sociedade.
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De um modo geral os GP da APDSI abordam,
no âmbito da sua produção de reflexão, as
evoluções tecnológicas que se vão verificando
nas suas áreas temáticas.

Assim, pretende-se abordar, num formato
“Conversando sobre…” algumas das diversas
Tecnologias emergentes”:
•
•
•
•

Particularmente, o GP dedicado ao tema dos
Futuros da Sociedade da Informação aborda as
tendências de evolução mais significativas nos
vários setores e que considera poderem
induzir impactos mais significativos na
sociedade.

Pagamentos de Nova Geração;
Wearable devices;
Inteligência Artificial;
Robótica.

12 | O Estado da Arte na Gestão Documental
3208

Grupo de Informação Documental da APDSI
irá promover em 2015 uma Sessão de
apresentação dos resultados do inquérito
realizado em 2015 sobre Gestão Documental.

Gestão Documental na Administração Pública,
nomeadamente nas áreas de Justiça, Saúde,
AMA (Lojas do cidadão) e Economia tendo por
base o estudo europeu sobre redução das
tarefas administrativas.

Prevê-se a intervenção de responsáveis
governamentais sobre Desmaterialização e

13 | Grand Coalition For Digital Jobs
3201

Trata-se de uma iniciativa da União Europeia,
lançada em março de 2013 e sistematizada num
conjunto de princípios constantes da Davos
Declaration on the Grand Coalition for Digital Jobs,
através da qual se propõe estimular e facilitar a
colaboração entre entidades empresariais e
educativas, públicas e privadas, para ações
concretas que promovam a formação de jovens
na área de IT e a requalificação da força de
trabalho desempregada.
O objetivo é aumentar a oferta de talento em
IT a partir de 2015 por forma a colmatar
progressivamente o atual défice de profissionais
no mercado laboral europeu que se estima
venha a atingir, em 2020, cerca de 900.000
profissionais, fator que pode vir a constituir um
significativo entrave à competitividade e ao
crescimento económico no espaço europeu.
As National Coalitions são o reflexo da Grand
Coalition a nível local, agregando stakeholders
nacionais relevantes – empresas, organizações

de formação, entidades governamentais,
agências de emprego públicas e privadas,
ONGs, associações e parceiros sociais – com o
objetivo de facilitar ações concretas para o
desenvolvimento da oferta de competências
digitais a nível nacional, regional e local,
mobilizando todas as partes interessadas para
colaborarem em áreas como a formação em
ambiente
empresarial,
certificação
de
competências, revisão dos curricula académicos
e sensibilização pública sobre as oportunidades
profissionais no domínio das TI.
Consciente do seu papel neste domínio, e
como co-promotora da conferência inaugural
da National Coalition portuguesa em outubro de
2014, a APDSI envolver-se-á, em 2016 na
sequência do ano passado, em coordenação
com a FCT, no desenvolvento de acções no
domínio do Plano Nacional de Acção para o
Emprego
Digital,
nomeadamente
na
coordenação do seu Pilar 3 e demais ações.
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IV.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A automatização, onde se insere a desmaterialização, a interoperabilidade, a
colaboração e o Governo Eletrónico, encerra enormes ganhos de eficiência.
Para lá chegar é necessário saber usar os recursos financeiros, eliminar
redundâncias, incoerências, superar conflitos de poder e desperdícios.
As Tecnologias da Informação têm o essencial para resolver os paradoxos
da governação, possibilitando que a própria decisão, mesmo ao nível
político, possa basear-se cada vez mais em evidências, tornando a
Administração Pública mais inteligente.
APDSI – Fórum da Arrábida 2014
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14 | eGovernment 2016 - Realidades e Perspetivas
3184-04

Num ano de um novo governo que colocou a
modernização administrativa no segundo lugar
da hierarquia do Estado, é oportuno refletir
sobre a estratégia de automatização dos
processos administrativos e de melhoria do
funcionamento do aparelho do estado através
da utilização intensiva das TIC.
A APDSI, enquanto associação da sociedade
civil, que tem pautado a sua atuação pela luta
em favor de causas relacionadas com o
aumento da eficiência e eficácia da
administração pública através das TIC, estará
em 2016 particularmente atenta às propostas
que neste âmbito irão marcar o início desta
legislatura.
As conferências anuais sobre eGovernment
organizadas pela APDSI já se tornaram eventos

de referência, por isso iremos este ano
prosseguir com um ou vários eventos com o
objetivo de fazer o balanço sobre as realidades
e perspetivas neste setor.
De forma concertada com o GR@P - Grupo
de Reflexão da Administração Pública da APDSI
passar-se-ão em revista os vários eventos de
vida dos cidadãos e das empresas e o grau de
desmaterialização e de eficácia na prestação de
serviços eletrónicos em relação a cada um
deles.
Questionar-se-á o cumprimento do princípio
do only once proposto no quadro europeu e a
consequente melhoria da arquitetura de
informação, bem como a partilha e reutilização
dos dados sob custódia do estado.

15 | IPv6 na Administração Pública
2189

Ainda que a abordagem a este tema enfatize as
questões
de
segurança
associadas
à
implementação generalizada do IPV6 na AP,
pretende-se discutir, com pragmatismo, o que
pode constituir barreira à sua implementação e
sobre o que fazer para ultrapassar essas
barreiras.
A segurança da informação – quer esteja
armazenada, em trânsito ou em utilização por
utilizadores autorizados – deve ser assegurada
a todo o custo.
No caso particular da Administração Pública
(AP) esta preocupação reveste-se de
sensibilidade especial por razões diversas: a
informação em causa refere-se a todos os
cidadãos e organizações (incluindo muitas que
integram o próprio Estado e que são
responsáveis pela sua segurança).
O modelo segundo o qual os sistemas de
informação da AP são governados e geridos,
aconselha a que se faça o ponto de situação
sobre a implementação do protocolo Internet
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IPV6, particularmente no que se refere à
transição de IPV4 para IPV6 no universo da AP.
Já há muito tempo que a migração total de IPV4
para IPV6 era considerada urgente e necessária,
não só pelo esgotamento previsível de
endereços IP como também e sobretudo, pela
fortíssima necessidade de “aumentar a
segurança” nas transmissões eletrónicas via
Internet e pela maior facilidade em assegurar-se
interoperabilidade entre sistemas TIC.
Embora de forma não explícita, tem persistido
nalguns meios a perspetiva de que a
implementação do Plano Global Estratégico
para as TIC na AP facilitaria a transição para o
IPV6 na AP. Terá sido mesmo assim?
Passados mais de três anos após a publicação
do
Regulamento
Nacional
de
Interoperabilidade Digital (RNID) aprovado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
91/2012 - DR nº216 de 8 de novembro - já
todos os sistemas utilizados pela AP estão a
usar o IPV6?
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Terão as entidades responsáveis pelas
infraestruturas utilizadas pela AP desenhado e
implementado
adequadamente
processos
organizacionais e técnicos para que a migração
de IPV4 para IPV6 já se tenha efetivado em
todo o universo da AP?
Com o objetivo de obter respostas a este
conjunto de questões, a APDSI pretende
realizar no primeiro trimestre de 2016 uma
Conferência com o título “IPv6 na
Administração Pública”.

especificidades -- possam ter a possibilidade de
que os seus sistemas de informação englobem
um maior espectro de facilidades e de
potencialidades que só um modelo baseado em
IoT permite.
Pensamos também que a ação afirmativa da AP
neste domínio terá impacto positivo na
mudança de sistemas de informação dos outros
setores, num quadro de Sociedade da
Informação.

Por outro lado, é importante que os diversos
serviços da AP – cada um com as suas

16 | O Business Intelligence na Administração Pública
2171

Num contexto de grande exigência, é
fundamental
que
os
organismos
da
Administração Pública tomem as suas decisões
com base em informação de qualidade,
medindo e compreendendo as diferentes
dimensões do seu desempenho. Para isso, a AP
tem de mobilizar os vastos recursos
informacionais que possui, transformando-os
no motor de novos modelos de gestão. É
exatamente neste contexto que o Business
Intelligence (BI) será decisivo.
Podemos traduzir o conceito de BI nas
competências, tecnologias, aplicações e práticas
que visam promover a decisão informada, ou
seja, a decisão baseada em factos. Dentro deste
conceito abrangente podemos incluir um

conjunto de tecnologias e ferramentas que vão
da simplificação dos processos de interrogação
de bases de dados à utilização de ferramentas
analíticas de previsão e exploração de dados.
Em 2016, a APDSI pretende concluir o Estudo
cuja primeira fase foi apresentada em maio de
2013. Os objetivos mantêm-se e são,
genericamente, os seguintes:
a) Estruturar a proposta de valor do
conceito de BI no contexto específico da
AP;
b) Identificar experiências e boas práticas
existentes;
c) Perspetivar
o
futuro,
propondo
recomendações.

17 | As TIC e a Saúde no Portugal de Hoje
2107-07

O setor da Saúde em Portugal está em
movimento e transformação como noutros
países, quer países desenvolvidos quer países
em via de desenvolvimento.
As tecnologias na saúde vão continuar a ter um
papel de grande relevo não só por viabilizarem
novos
processos
clínicos
–
novos
medicamentos; novos dispositivos médicos e
novos mecanismos de diagnóstico e tratamento
com recurso a tecnologias de big-data - como
também, através do potencial de reorganização

e governação em rede dos prestadores de
cuidados de saúde através das capacidades de
centralização e distribuição de transações
interoperáveis conjugadas com as capacidades
de processamento e armazenamento de dados.
O setor da Saúde em Portugal apresenta
simultaneamente Sistemas e Tecnologias de
Informação e Comunicação inovadores assim
como outros ainda muito tradicionais e
insuficientes. As mudanças vão ter de ocorrer
balizadas por estratégias focadas nos níveis de
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serviço
ao
cidadão com
indicadores
estabelecidos ao nível da eficácia, da qualidade
e da eficiência.
Os responsáveis do setor – nas vertentes:
pública, privada e social - têm de aproveitar o
momento para articularem (1) estratégias de
prestação de serviços de saúde sem perderem
as respetivas identidades, (2) arquiteturas de
interação e de fluxos de informação suficientes
para a operação, (3) arquiteturas de segurança
e ainda, (4) regras para partilha de recursos em
contextos de sustentabilidade.
As transformações vão ser radicais.
Assim, continuar-se-á a verificar uma utilização
crescente das TIC nesta área. As transações
eletrónicas, a interoperabilidade e integração
de sistemas em saúde, as inovações nos
domínios do eHealth e mHealth, a internet das
coisas, o tratamento analítico de informação, a
inteligência gerada no contexto epidemiológico
e, em ligação com os novos paradigmas de
aprendizagem, interação e decisão são novas
soluções expectáveis.

Ainda neste setor surgem cada vez mais, como
determinantes do equilíbrio destes sistemas o
controlo da Fraude em saúde e a gestão da
complexidade das questões da Ética em saúde.
A APDSI vai em 2016 dar continuidade à
conferência intitulada “As TIC e a Saúde no
Portugal de Hoje” que se considera um marco
de atualização e reflexão neste domínio em
Portugal.
Com este evento pretende-se trazer para a
sociedade civil o conhecimento sobre o
posicionamento de Portugal nesta trajetória
global de transformação digital.
Esta iniciativa será desenvolvida em articulação
com entidades do Ministério da Saúde,
entidades prestadoras de cuidados de saúde
públicas e privadas, com associações da
sociedade civil, com instituições universitárias e
ainda com fornecedores de soluções e
tecnologias.

18 | O Cadastro Multifuncional do Estado - Que Políticas Afinal ?
2182-02

O Cadastro multifuncional do Estado tem sido,
desde há muitos anos, uma das causas que tem
mobilizado a APDSI, e em particular o seu
grupo permanente de informação geográfica
(Geocompetitivo), tornando-se na organização
que mais tem despertado as instituições e a
sociedade civil para a importância da
convergência de esforços em torno deste
desígnio nacional.
Mais uma vez far-se-á este ano uma conferência
para avaliar o ponto de situação sobre a
evolução recente e sobre a estratégia do novo
governo para a criação de um cadastro

georreferenciado, onde se possa conhecer com
rigor em todo o território português, a
localização dos prédios urbanos e rústicos,
quais os seus proprietários e qual o valor
tributável, ao mesmo tempo que servirá de
referência para o planeamento e licenciamento
municipal, para o desenvolvimento regional,
para o planeamento ambiental e agrícola, para
o zonamento estatístico, para os serviços de
utilidade pública, para a proteção civil e a
defesa do território, etc.

19 | Conversando Sobre o Futuro da Administração Pública
4203

Num ambiente descontraído de tertúlia, a
APDSI irá organizar alguns encontros informais
dedicados a temas relacionados com o futuro
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da Administração Pública na sociedade da
informação.
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De forma coordenada com o GR@P - Grupo
de Reflexão da Administração Pública da
APDSI, serão discutir temas relevantes para
uma agenda de modernização, entre outros:
a) A tomada de decisão eletrónica;
b) A abolição de certidões e comprovantes;
c) O Número Único;

d) O papel do CIO no Estado;
e) Novos modelos de relação com os
cidadãos e empresas
Os temas serão enquadrados por oradores
convidados, seguindo-se um debate aberto com
os participantes, numa toada crítica e
prospetiva.

20 | Governação dos Sistemas de Informação na Administração Pública
4206

A APDSI tem-se constituído ao longo dos
últimos doze anos como a organização da
sociedade civil, verdadeiramente independente,
que mais esforço tem pugnado pela
administração pública eletrónica em Portugal e
nalguns países da CPLP, tornando-se uma
referência para o eGovernment, que já mereceu
o reconhecimento do poder político, das
instituições administrativas, da academia, do
mercado das TIC e da sociedade em geral.
Durante 2016 a APDSI vai promover
workshop para promover a análise
modelos de governance dos sistemas
informação na administração pública
Portugal e a identificação de boas práticas.

um
dos
de
em

O novo modelo de gestão da Administração
Pública é designado por Nova Governação
Pública com enfase na negociação de valores, de
significados e de relações e tendo por
mecanismos de atribuição de recursos as redes
e os contractos multi-relações.

Alguns dos fatores considerados de boa
governação
são:
Responsabilização
(Accountability); Transparência; Efetividade
e
Eficiência; Responder em Tempo útil;
Independência; Prevenção de Conflito de
Interesses;
Participação
dos
Vários
Stakeholders; Cumprir a lei.
A discussão versará quais os requisitos de
governação que permitem ter em marcha
mecanismos que favoreçam a ocorrência
continua destes fatores.
Naturalmente discutir-se-ão estruturas de
comando e controlo, a condução políticoestratégica, a liderança e a mobilização da rede
de instituições envolvidas nos processos e
projetos, as autonomias e o equilíbrio de
forças, a confiança, a partilha de recursos, entre
outros.

21 | Once Only - Qualidade e Partilha de Dados na AP Portuguesa
4207

Na sequência das recomendações da União
Europeia sobre a aplicação a todos os estados
membros do princípio do Once Only, a APDSI
vai realizar este ano uma conferência intitulada
“Once Only - Qualidade e partilha de dados da
administração pública portuguesa”.
Com este evento, pretende-se garantir a
progressiva adoção deste princípio para que os
cidadãos e agentes económicos apenas sejam
obrigados a fornecer informação uma só vez à

administração pública, chamando à atenção
para a necessidade de aprofundar a reutilização
e partilha de informação e para a urgência de
uma efetiva gestão dos dados recolhidos,
tratados e disponibilizados no âmbito de todo
o sistema estatal, contribuindo deste modo
para um esforço global de mapeamento das
respetivas entidades informacionais e dos
diversos stakeholders que criam, utilizam,
atualizam e apagam informação (abrev. CRUD).
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V.

ATIVIDADES REGULARES

A história não é só para ser compreendida, é para ser feita. Este poder ajuda
a libertar-nos das propostas apocalípticas recorrentes na cultura ocidental.
Devemos procurar sentido no que fazemos.
Simbiose entre o ser humano e o ser tecnológico parece ser o caminho mais
razoável para que o progresso não seja completamente desprovido do
sentido de coesão social que tanto preocupa a Sociedade da Informação,
neste contexto de evolução tecnológica.

APDSI – Fórum da Arrábida 2012
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22 | Fórum da Arrábida Repensar o Futuro da SI:
“A Globalização e a Sociedade da Informação”
" Segurança e Privacidade na Sociedade da Informação"
" O Sistema Financeiro na Era Digital"
4016-15

Estes encontros anuais, realizados desde 2002,
têm como objetivo reunir um conjunto de
personalidades que possam refletir e explorar
novas ideias e entendimentos sobre a evolução
e o futuro da Sociedade da Informação (SI) e
do Conhecimento em Portugal.
Um tema tão clássico como atual é o NOVO
TEXTO da relação entre as tecnologias e o
emprego. Sabe-se que as tecnologias, e em
particular as tecnologias que caraterizam a SI,
destroem emprego, por exemplo substituindo
tarefas administrativas por processamentos
informáticos; sabe-se também que criam
emprego, o chamado ‘Emprego Digital’ que, a
propósito, tem merecido especial atenção da
Comissão Europeia.
O desenvolvimento da SI, apesar do que
muitos profetizaram, não gerou hordas
gigantescas de desempregados, só superáveis

com reduções dos tempos de trabalho, nem
originou uma ‘sociedade do lazer’.
Contudo, também sabemos que o futuro não é
necessariamente igual ao passado e que
enfrentamos
atualmente
desempregos
estruturalmente elevados.
Assim sendo, como avaliamos hoje a relação
entre tecnologias e emprego? Quais os desafios
para a Europa e para Portugal? Como tirar
partido das tecnologias e desenvolver uma SI
compatível com o emprego e o bem-estar
social, financeiramente sustentável, numa
economia globalizada e com um perfil
demográfico distinto?
Este encontro procurará juntar instituições e
individualidades nacionais que de algum modo
estejam próximas destes domínios do
conhecimento, como mais um contributo da
APDSI para a construção do nosso futuro.

23 | Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação 2016
[WTISD – World Telecommunication and Information Society Day]
2128-06

Comemora-se a 17 de maio, o Dia Mundial das
Telecomunicações e da Sociedade da
Informação, no dia da realização da primeira
convenção internacional sobre telegrafia e da
criação
da
ITU
International
Telecommunications Union.
Em 2016 celebram-se 151 anos desde essa
fundação, facto que será relevado nas
comemorações do ano, sujeitas ao tema "ICT
entrepreneurship for social impact"
A APDSI pretende continuar a contribuir para
as comemorações deste dia, realizando eventos
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de âmbito nacional envolvendo outras,
informação e do conhecimento, entidades
públicas, empresas de comunicação social e
associações empresariais e de consumidores
que pretendam aderir à iniciativa.
A APDSI continuará a procurar dar ao Dia
Mundial das Telecomunicações e da Sociedade
da Informação a projeção mediática que o
papel atualmente desempenhado por este
domínio na Sociedade Civil portuguesa
justamente merece.
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24 | Olimpíadas da Informática 2016
4035-12

As Olimpíadas Nacionais de Informática
consistem num concurso de programação
dirigido aos alunos das escolas secundárias, em
que a equipa vencedora de cada edição nacional
participa nas Olimpíadas Internacionais de
Informática
[International
Olympiad
in
Informatics], a realizar anualmente sob os
auspícios da UNESCO, num país anfitrião.
A componente técnica desta atividade é gerida
em colaboração com instituições universitárias,
contando também com o contributo da
Associação Nacional de Professores de
Informática.
O sucesso desta iniciativa tem sido significativo,
tanto em interesse e intensidade das
participações, como em número de alunos e de

escolas. Nos últimos anos, os participantes
portugueses têm conquista posições elevadas
nas classificações finais.
Em 2015, a Final Nacional realizou-se na
Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto e os quatro primeiros classificados
tiveram a possibilidade de participar nas
Olimpíadas Internacionais em Almaty, no
Cazaquistão. As IOI 2015 contaram com a
presença de 324 concorrentes, num total de 84
países.
Em 2016, a APDSI continuará a empenhar-se na
realização desta competição nacional e na
presença de Portugal nas Olimpíadas
Internacionais de Informática 6, que este ano
decorrerão em Kazan, na Rússia.

25 | Debate com os Partidos Políticos sobre a Sociedade da Informação e do
Conhecimento
4036-13

A primeira realização pública da APDSI foi a
organização de um debate com os Partidos
Políticos sobre as “Estratégias para a Sociedade
da Informação e do Conhecimento”, em 12 de
março de 2002, durante a campanha eleitoral
para as eleições legislativas desse ano.
Dada a relevância que a temática da Sociedade
da Informação e do Conhecimento tem na
agenda política contemporânea, quer no
domínio instrumental da modernização do
Estado quer no desenvolvimento do perfil de
competências do país e da sua competitividade,

esta iniciativa tem vindo a ser reeditada em
cada campanha eleitoral para a Assembleia da
República e, quando oportuno, a meio das
respetivas legislaturas, o que lhe dá o seu
carácter regular.
Em 2016, se tal se justificar, a APDSI procurará,
mais uma vez, mobilizar os partidos políticos
para um debate sobre os desafios e as
prioridades nacionais nos domínios da
Sociedade da Informação e do Conhecimento,
dando a todos a oportunidade de partilhar com
os eleitores as suas ideias e intenções políticas.

26 | FNGIS - Fórum Não-Governamental Para a Inclusão Social
5119

O Fórum Não-governamental para a Inclusão
Social (FNGIS) foi constituído em 2006,
assumindo-se como um espaço de estudo,
debate, e tomada de posição, de caráter
intersetorial e interinstitucional, que funcione
como uma plataforma de interlocução entre o
setor não-governamental e as entidades e

estruturas governamentais responsáveis pelas
políticas de inclusão social. Com esta ampla e
diversa rede de participações, tem-se em vista
uma efetiva colaboração de todos na
construção, monitorização e avaliação das
políticas e medidas de combate à pobreza e
exclusão social.

27

Plano de Atividades 2016

A participação ativa da APDSI desde a
constituição do FNGIS decorre da convicção
de que a Sociedade da Informação pode
constituir um fator de inclusão social, se as
políticas públicas e as iniciativas da sociedade
civil convergirem no sentido de se garantir o
acesso universal aos benefícios que decorrem
da inclusão digital.

promoção,
desenvolvimento
e
adoção
generalizada da sociedade da informação,
designadamente com os seguintes objetivos
globais:
a) Garantir o contributo do setor nãogovernamental para o Programa Nacional
de Reformas;
b) Divulgar e circular informação;

Nestes termos, a APDSI, enquanto membro
permanente do FNGIS, continuará em 2016 a
participar de forma ativa e inovadora nesta
comunidade da sociedade civil, contribuindo
com uma nova perspetiva de médio e longo
prazo sobre a inclusão social através da

c) Contribuir para uma melhor articulação
dos setores Não-governamental
e
Governamental.

27 | PASC: Plataforma de Associações da Sociedade Civil Casa da Cidadania
9165

A APDSI é um dos membros fundadores da
PASC Plataforma Ativa da Sociedade Civil –
Casa da Cidadania que foi formalizada no final
de 2015, tendo a APDSI assumido a presidência
da direção através do seu presidente da
Assembleia Geral, José Dias Coelho.
Esta decisão representa um enorme empenho
da APDSI no desenvolvimento da sociedade
civil-casa da cidadania, como tem sido sua
tradição desde da fundação em 2001, ainda na
ausência desta estrutura de congregação de
associações que procuram fomentar a
participação da sociedade civil na resolução dos
problemas do país.
Como tem sido frequentemente notado, a
Sociedade Civil em Portugal é ainda bastante
débil, sendo essa umas das principais razões
para a crise estrutural do país. Em comparação
com outros países, desde logo no espaço
europeu, a participação cívica dos cidadãos

portugueses está ainda muito aquém do
desejável.
Tendo em conta esse diagnóstico, a APDSI irá
desenvolver uma atividade em que procurará
identificar
valores
relevantes
para
o
desenvolvimento da sociedade civil.
A APDSI está profundamente empenhada no
êxito desta iniciativa congregadora de
associações da sociedade civil, amplificando as
mensagens de cada uma para benefício coletivo.
Em 2016, a PASC continuará a ser uma das
prioridades da APDSI reforçando a sua
participação nas atividades da PASC,
nomeadamente procurando de uma forma
sistemática informar e apelar à participação dos
seus associados, dinamizando, tanto quanto lhe
for possível, a Sociedade Civil em Portugal.

28 | Grupos Permanentes da APDSI
4060

As diferentes áreas de atividade e setores
sociais que lideram a emergência da Sociedade
da Informação, bem como os enquadramentos
político-sociais, estrutural ou conjunturalmente
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relevantes, devem ser acompanhados de forma
sistemática.
Só assim, de uma forma descentralizada e
multidisciplinar, será possível à APDSI criar as
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condições para emitir com oportunidade e
rigor comentários e sugestões públicas sobre
os diversos aspetos que afetam o
desenvolvimento da Sociedade da Informação
em áreas específicas com impacto no
quotidiano dos cidadãos, das empresas e da
administração pública central e local.
Como alvo de acompanhamento sistemático,
foram identificadas áreas temáticas como
“Reflexão da Administração Pública”, “Grupo
de Informação Documental” e “Futuros da

Sociedade
da
Informação”
e
mais
recentemente, um Grupo com a temática da
“Energia”.
Estes grupos têm dinâmicas distintas de
funcionamento apesar de seguirem orientações
comuns desenvolvidas pela Associação.
Genericamente discutem temas, preparam
intervenções internas ou públicas, produzem
informação e estão disponíveis para responder
à Sociedade Civil sobre os temas da sua
responsabilidade.

GE - Grupo “Educação”
4060-02

O presente plano anual de Atividades deste
Grupo de Trabalho pretende manter uma visão
geral da Educação na sua relação direta com o
desenvolvimento da sociedade da informação e
do conhecimento, mas sobretudo focando-se
em dois planos de atuação:
a) Plano Vertical
Na relação do sistema de ensino
organizado por níveis de ensino - préescolar, ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos),
ensino secundário, ensino profissional,
educação e formação de adultos e ensino
superior - e o desenvolvimento da
sociedade
da
informação
e
do
conhecimento.

Foram identificados os seguintes temas:
Currículo, Órgãos de Gestão, Professores
e Alunos.
b) Plano Horizontal
Onde a Educação se entrecruza com
outras áreas da sociedade vitais para o
desenvolvimento
da
sociedade
da
informação e do conhecimento.
Foram identificados os seguintes temas:
Formação ao longo da vida, literacia
tecnológica e info-exclusão.

GEN - Grupo “Energia”
4060-15

O grupo permanente de Energia (GEN) é uma
atividade recente da APDSI e que conta com a
participação de CIOs de empresas do setor,
académicos e consultores de várias empresas
multinacionais ligadas ao setor energético. A
iniciativa procurará divulgar temáticas que
combinam elementos da SI e do setor da
energia. Alguns dos temas que entendemos
prosseguir em 2016, são:
a) Proteção das infraestruturas críticas
A segurança das infraestruturas críticas
europeias é na União Europeia regida pela
diretiva 114, de 2008. Esta obriga a que as
empresas que detêm infraestruturas
críticas, dialoguem com os governos e
estes com a Comunidade Europeia, de

modo a que exista partilha de informação
sobre vulnerabilidades, ameaças, riscos.
Considerando os alarmes causados por
atos terroristas recentes, este tema
parece-nos de extrema relevância e
oportunidade, pois decerto contribuirá
para que a sociedade civil debata e
contribua para uma preocupação que faz
parte da agenda nacional. Assim importa à
APDSI ser capaz de antecipar mudanças,
criar cenários plausíveis de “futuros”
alternativos no domínio da SI. Importa
analisar
tendências,
novas
ideias,
acontecimentos expectáveis disruptivos,
ou não, e fontes de informação relevantes
capazes de gerar matéria
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b) Serviço
ao
cidadão,
mobilidade e mudança

transparência,

Debate sobre a atual situação da mudança
de fornecedores. O objetivo principal
consistirá em debater a forma como se
poderá transformar este processo mais
transparente.
c) A proteção de dados no setor energético

O uso do smart metering que permite a
obtenção de dados privados dos cidadãos, tem
originado em vários países intensos debates
sobre as questões de privacidade. É objetivo do
GEN trazer este debate para a sociedade
portuguesa, visto esta tecnologia já se
encontrar a ser amplamente utilizada em
Portugal.

GFSI - Grupo “Futuros da Sociedade da Informação”
4060-14

Diariamente apercebemo-nos de que vivemos
uma época de profundas e rápidas mudanças
sejam elas de natureza tecnológica, social,
económica, politica ou cultural.
Assim importa à APDSI ter um grupo
permanente capaz de antecipar mudanças, criar
cenários plausíveis de “futuros” alternativos no
domínio da Sociedade da Informação (SI),
qualquer que seja a forma como esta se
apresentará no futuro.

Este grupo estabeleceu objetivos e um plano de
trabalho bem como as metodologias de análise
(pesquisas, tendências, entrevistas, workshops,
seminários, apresentações, keynotes, briefings,
cenários, visões, stakeholders, ….) e ainda um
modelo de trabalho colaborativo entre os
participantes.
O critical thinking dos participantes sobre os
domínios em análise é determinante para o
sucesso do grupo.

Partindo do passado e presente importa
analisar
tendências,
novas
ideias,
acontecimentos expectáveis disruptivos, ou
não, e fontes de informação relevantes capazes
de gerar matéria-prima para a criação de
cenários futuros da SI.

Em 2016 pretende-se concluir o trabalho que
tem sido desenvolvido nomeadamente de
debate, descrição e avaliação de consequências
de dois possíveis cenários, um de Continuidade
e outro de Disrupção nos domínios da
Sociedade da Informação.

Tão importante como desenhar estes cenários
torna-se igualmente importante fazer-se uma
análise das suas implicações, identificando e
explorando os seus potenciais impactos para a
sociedade em que nos inseriremos no futuro.

Pretende-se também em 2016 lançar algumas
sessões de apresentação e debate sobre temas
com potencial impacto no futuro da Sociedade
da Informação.

GFSI - Grupo “Glossário da Sociedade da Informação”
4060-13

No ano de 2005 a APDSI lançou um projeto
destinado à recolha, sistematização e
divulgação da terminologia portuguesa
considerada mais adequada para representar
os conceitos relevantes da Sociedade da
Informação em que vivemos.
Esse projeto conduziu à elaboração de um
documento
intitulado
“Glossário
da
Sociedade da Informação”, onde foram
incluídos mais de quatrocentos termos em
português e respetivas definições, com os
equivalentes em inglês, para além de outros
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itens auxiliares que contribuem para uma
melhor
compreensão
dos
termos
selecionados
(classificação
gramatical,
sinónimos e termos relacionados).
Este glossário foi entretanto adotado pelos
serviços de tradução da União Europeia e
pelo Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas.
O trabalho foi continuado pelo grupo de
forma permanente, tendo sido possível
publicar em 2007 uma segunda versão com
cerca de seiscentos termos e em 2011, foi
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publicada uma versão atualizada e ampliada.
Iniciou-se em 2012 e concluiu-se em 2014
uma versão em linha no âmbito do novo sítio
Web da APDSI, utilizando-se para o efeito
tecnologia de bases de dados.

elaboração de um Glossário de eGovernment,
no âmbito dos PALOP e Timor Leste.
Pretende-se igualmente criar as condições
para a renovação do grupo e criar condições
de sustentabilidade deste trabalho para o
futuro.

Pretende-se em 2016 editar uma nova versão
do Glossário global e contribuir para a

GID - Grupo “Informação Documental”
4060-12

A Administração Pública constitui um setor
fundamental para o desenvolvimento da
sociedade da informação.
Pretende-se, através deste Grupo de Reflexão,
identificar os constrangimentos e as
oportunidades que conduzam à transformação
das estruturas e processos da Administração
Pública, ultrapassando as fronteiras de cada
organismo em particular, para que seja possível
prestar serviços cada vez mais personalizados e
eficazes a partir de uma administração pública
mais proactiva e em tempo real.

g) Repositórios únicos sobre pessoas,
empresas, veículos, território, etc.
Serão ainda elaboradas as seguintes ações:


Conferência sobre estado da arte na
Gestão Documental. Apresentação dos
resultados do inquérito realizado em 2015
sobre Gestão Documental e do estudo de
casos com entrevistas a responsáveis por
Sistemas de Informação. Convite a
intervenção
de
responsáveis
governamentais sobre Desmaterialização e
Gestão Documental na Administração
Pública: Justiça, Saúde, AMA (Lojas do
cidadão) e Economia tendo por base o
estudo europeu sobre redução das tarefas
administrativas. (Maio 2016)



Estudo sobre Certificação Digital – A ser
desenvolvido pelo grupo de trabalho
durante 2016.

Serão abordados alguns temas que a APDSI
considera como mais oportunos e pertinentes,
tais como:
a) Modelos de Governance de sistemas e
tecnologias da informação;
b) Estratégias de aquisição de produtos e
serviços;
c) Sistemas de informação de apoio à gestão
(ERP, Business Intelligence, etc.);
d) Arquiteturas de sistemas e tecnologias;
e) Interoperabilidade
organizacional,
semântica e tecnológica;
f) Processos básicos para os eventos de vida
dos cidadãos e das empresas;

GJ - Grupo “Justiça”
4060-03

Os desafios de carácter legislativo, processual e
organizacional, continuam na agenda da Justiça.
O crescimento do mundo digital, numa
vertente que cada vez mais envolve os cidadãos
e os seus dados, por um lado, e a atividade das
empresas e de outras entidades coletivas, por
outro, tem vindo a fazer surgir novos e
diferentes litígios no âmbito da Sociedade da

Informação.
As matérias mais relevantes vão desde a
tramitação eletrónica do processo, as polícias e
os tribunais, a informatização da justiça, as
tecnologias emergentes na Justiça, os desafios
da polícia científica e a gestão documental, por
um lado, e temas como os litígios no marketing
e no comércio eletrónico, os meios
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alternativos de resolução de litígios, o
cibercrime e a segurança dos sistemas e da
informação, a utilização massiva das redes
sociais, a privacidade e o tratamento de dados
pessoais, por outro.

assuntos que ao longo do ano se mostrarem
mais relevantes para a vida dos cidadãos e para
o crescimento e sustentabilidade das
organizações.

As questões e os temas são inúmeros, pelo que
o Grupo Justiça procurará trabalhar os

GM - Grupo “Media”
4060-10

A introdução das tecnologias digitais tem vindo
a modificar de uma forma profunda muitas das
indústrias nas quais assenta grande parte da
nossa atividade diária. Os Media são
seguramente uma dessas áreas, pelo que
importa, à luz dos conceitos subjacentes à
Sociedade da Informação, acompanhar de uma
forma sistemática e cuidada as modificações
que se estão a efetivar neste domínio.
Com este grupo permanente pretende a APDSI
ter uma perspetiva atualizada das alterações e

tendências
que
se
perspetivam
e
consequentemente inferir a sua relação com o
desenvolvimento da Sociedade da Informação e
do Conhecimento.
Tendo o conceito Media um espectro
suficientemente alargado, este grupo deverá
atuar em cooperação com a atividade de
outros grupos permanentes da APDSI que se
integrem com este domínio, nomeadamente
com o grupo da Web 2.0.

GNE - Grupo “Negócio Eletrónico”
4060-01

O grupo pretende realizar em 2016 as
seguintes ações:
1 - ACESSWEB: Barómetro da
Acessibilidade Web 2016
Realização de Estudo relativo a “ACESSWEB –
Barómetro da Acessibilidade Web 2016”,
segundo as normas WCAG 2.0. da W3C
(Apresentação em Lisboa em local a confirmar:
3 de Dezembro 2016)
A acessibilidade Web consiste em possibilitar
que todas as pessoas com necessidades
especiais possam percecionar, perceber,
navegar e interagir com a Web.
De acordo com dados da Comissão Europeia,
existem cerca de 50 milhões de cidadãos
europeus com deficiências que necessitam que
lhes seja possibilitado o acesso ao conteúdo
Web (UE 2010). Segundo fonte da
Confederação Nacional dos Organismos de
Deficientes (CNOD 2010), existem em
Portugal cerca de um milhão de pessoas com
deficiência.
A acessibilidade Web pode ser analisada,
segundo várias dimensões, entre as quais: ética
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no que respeita aos direitos à igualdade de
acesso,
social
tendo
em
conta
o
envelhecimento da população mas também
económica tendo por base o potencial
económico de todas as pessoas envolvidas.
O GNE tem realizado desde o ano de 2009
diversos estudos relativos à acessibilidade dos
sítios Web das 1000 maiores empresas
Portuguesas em volume de negócio, PME’s
Excelência e 250 maiores empresas do mundo
segundo a revista Forbes, tendo em 2015
realizado o maior estudo na EU envolvendo
mais de 5000000 de elementos avaliados.
Na versão do estudo de 2015, foi possível
desenvolver um estudo de caso envolvendo 20
cidadãos cegos e criar um ranking dos 10
principais erros identificados, estes valem cerca
de 50% da totalidade das ocorrências e definir
um conjunto de recomendações que a serem
concretizadas
pelas
empresas.
Todos os trabalhos estão publicados em
www.acessibilidadeweb.pt.
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Para 2016, propomos conseguir adicionalmente
um estudo envolvendo as tecnologias mobile.
2 - Fórum Executivo da Sociedade de
Informação (FESI)
“Negócios Digitais – Um caminho para a
internacionalização das empresas” / “ Estudo
sobre Continuidade de Negócio”
Local: Ordem dos Engenheiros. Data: A
Confirmar.
3 - 3a Conferência – “Negócios, Internet
e Redes Sociais” (Porto ou Lisboa)
(Apresentação em data e local a confirmar –
Maio/Junho/Julho)
A
Sociedade
de
Informação
e
do
Conhecimento em que vivemos, fortemente
suportada nas TIC (Tecnologias de Informação
e Comunicação) tem desafiado os paradigmas
de gestão tradicionais e permitido o
surgimento de novos modelos de negócios.
Neste contexto é fundamental alinhar as
necessidades do negócio e os processos de
suporte ao negócio das empresas, porque
ambos estão em evolução e melhoria contínua
(Trkman 2010).
O negócio eletrónico pode definir-se como um
mecanismo seguro, flexível e integrado para
gerar valor ao negócio através de uma
combinação de sistemas e processos baseados
na Internet (Trkman2010). O comércio
eletrónico é a capacidade de fazer transações
comerciais eletronicamente através da Internet
entre pares ou entre organizações que podem
ser empresas e indivíduos.
Neste evento procuramos por um lado analisar
novos modelos de negócio e novas
oportunidades de mercado, tendo como foco a
obtenção de vantagens competitivas resultantes
da inovação criada que pode gerar novas
oportunidades, bem como roturas e novos
desafios.
Numa segunda dimensão, nesta conferência
será realizado um debate sobre as diferentes
tipologias de Redes Sociais. Importa conhecer e
estar presente nas principais redes sociais mas

também perceber o quadro estratégico em que
se encaixam as redes sociais nas políticas de
marketing digital, de comércio eletrónico, de
combate à infoexclusão e aproximação
(humanização) das pessoas ou na aprendizagem.
A Web 2.0 e as redes sociais vieram para ficar.
As comunidades virtuais gráficas como o
Second Life, artísticas como o MySpace, as
genéricas como o Hi5 ou Facebook, as
profissionais como o LinkedIn ou Plaxo, as de
comunicação como o Twiter, introduziram
novas possibilidades de relacionamento das
organizações com os consumidores e com a
população em geral.
Serão apresentados casos práticos de utilização
e de boas referências na oferta de plataformas
Web para suporte a novos negócios, ao ecommerce, de acessibilidade e usabilidade com
mitigação da infoexclusão, com plena segurança
e ainda de partilha de conhecimento e
aprendizagem coletiva.
Esta conferência contará com a presença de
respeitados especialistas internacionais e terá
como principal objetivo lançar um amplo
debate sobre estas temáticas.
4 - Metodologia de Ação do Grupo.
Em semelhança do que tem sido realizado em
anos anteriores, iremos realizar reuniões
presenciais trimestrais, bem como reuniões
virtuais (à distancia) para troca de informação e
articulação entre os membros do grupo.
As reuniões serão previamente comunicadas
através do secretariado da APDSI a todos os
membros registados no grupo (GNE), de forma
a permitir o máximo de presenças.
Continuaremos a divulgar as atas resultantes
dos trabalhos realizados e com registo das
decisões tomadas, sendo enviadas por email
aos participantes em cada sessão.
Continuaremos a convidar novos membros
para o grupo conforme aconteceu em anos
anteriores.

33

Plano de Atividades 2016

GR@P - Grupo “Reflexão da Administração Pública”
4060-11

A Administração Pública constitui um setor
fundamental para o desenvolvimento da
sociedade da informação.

estimular o uso das TIC para a melhoria dos
serviços públicos eletrónicos prestados aos
cidadãos e agentes económicos, promovendo
a desmaterialização de processos, a criação
de repositórios de dados personalizados e de
qualidade, a eliminação de procedimentos
inúteis e o acesso universal da população
portuguesa aos serviços eletrónicos, através
dos canais mais adequados.

Pretende-se, através deste Grupo de
Reflexão, identificar os constrangimentos e as
oportunidades
que
conduzam
à
transformação das estruturas e processos da
Administração Pública, ultrapassando as
fronteiras de cada organismo em particular,
para que seja possível prestar serviços cada
vez mais personalizados e eficazes a partir de
uma administração pública mais proactiva e
em tempo real.

Neste âmbito será realizado em 2016 um
“Workshop sobre a Governação dos
Sistemas de Informação na AP” e um
evento designado “Once Only - Qualidade
e partilha de dados da administração
pública
portuguesa”,
dedicado
à
reutilização e partilha de informação, e ao
grau de cumprimento do princípio do Once
Only já aprovado no nosso país e na maioria
dos países da União Europeia.

O Grupo de Reflexão da Administração
Pública da APDSI, para além de prosseguir
um esforço de avaliação das políticas públicas,
no âmbito do eGovernment em Portugal,
analisando e prospetivando tendências
nacionais e internacionais, continuará a ser
uma voz da sociedade civil no sentido de

GS - Grupo “Saúde”
4060-04

A saúde depara-se hoje com novos desafios,
não só de caráter legislativo, processual e
organizacional, mas também na inovação dos
tipos de produtos e serviços na prestação e
prevenção de cuidados de saúde aos utentes.
Este Grupo propõe-se acompanhar de forma
sistemática as alterações e transformações do
setor com origem e impacto nacional e
internacional.

O Grupo colabora e participa em iniciativas
promovidas pelo setor da Saúde.
Este Grupo acompanhará a produção da
iniciativa “As TIC e a Saúde e o Portugal de
Hoje” referida anteriormente, assim como os
seguintes Workshops: “ A Saúde e a ÉTICA”,
“Combater a Fraude na Saúde com SI/TICS” e
ainda “A Saúde e a Segurança da Informação
dos Cidadãos”

GSIG - Grupo “Sistemas de Informação Geográfica”
4060-06

O Grupo Permanente de Sistemas de
Informação Geográfica (GSIG) visa assegurar a
atividade de acompanhamento sistemático dos
temas relacionados com os Sistemas de
Informação Geográfica e da Informação
Espacial.
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O GSIG procurará aumentar a sua visibilidade
junto da comunidade SIG e por essa via
garantir a integração no grupo dos mais
dinâmicos e reputados especialistas na área.
Focar a atenção para a diretiva comunitária
INSPIRE e sua transposição para a realidade
portuguesa é, sem dúvida, um tema estratégico
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capaz de suscitar grande interesse junto da
comunidade SIG, mas também em audiências
mais vastas.
Na sequência das diversas conferências e
estudos já́ realizadas ao longo dos anos, no
âmbito do grupo ad-hoc Geo-Competitivo,
pretende-se organizar mais uma conferência
sobre Sistemas de Informação Geográfica.
Após ter sido efetuada, em 2015, a Conferência
“GeoCompetitivo 2015 - Partilha de SIG em
Serviços de Utilidade Pública” a qual foi
dedicada ao Estado da Arte nas principais
empresas privadas pretende-se, no próximo
ano, efetuar o mesmo tipo de análise mas às
Administrações Locais e Centrais.
Assim planeia-se efetuar uma primeira
conferência, em meados de Maio, dedicada à

Administração Local. Já está definida uma
primeira lista provisória de Câmaras Municipais
e Associações de Municípios a convidar.
Pretende-se ainda efetuar um inquérito à
utilização de SIGs nas Autarquias.
Na sequência da conferência de 2014
“Informação Geográfica – Que políticas afinal?”
Pretende-se, em meados de Outubro, voltar a
efetuar uma conferência com a mesma
finalidade, analisar a situação do Cadastro
Nacional.
Além da organização de conferências pretendese continuar a monitorar a criação/atualização
do Cadastro Nacional. Com esse objetivo irão
continuar a ser efetuadas reuniões bimestrais.

GSSI – Grupo “Segurança na Sociedade da Informação”
4060-08

A evolução das TIC e especialmente da Web é
acompanhada,
em
crescendo,
por
competências e comportamentos aplicados
ilicitamente e com fins malévolos, tendo por
alvos pessoas, Estados e organizações (públicas,
privadas, militares, etc.).
A APDSI conta com este Grupo Permanente
no sentido de acompanhar e emitir, com
oportunidade e rigor, comentários e sugestões
públicas sobre as principais questões de
“Privacidade e de Segurança da Informação”,
nomeadamente nos seguintes domínios:
a) Promoção do desenvolvimento de
políticas públicas que tenham como
objetivos a modernização do aparelho de
Estado e do seu funcionamento em
segurança, tendo especial atenção nos
sistemas de informação que envolvem
instituições, empresas e cidadãos.
b) Promoção da confiança através do
desenvolvimento de uma cultura de
segurança em todas as entidades (públicas
e privadas) e cidadãos participantes numa
sociedade
aberta,
transparente
e
responsável;

c) Promoção da melhoria do conhecimento
nas novas oportunidades e nos riscos
emergentes, resultantes da evolução
tecnológica e de cenários de ameaças e
vulnerabilidades;
d) Promoção da criação de uma atitude ativa
na sociedade, nas
empresas, na
administração pública e nos cidadãos, que
alie a criatividade, a inovação e a gestão do
risco, na construção de bases sólidas para
o desenvolvimento social e económico.
Como parte da atividade referida, o GSSI
pretende, em 2016:
Realizar, no 1º semestre, um encontro de
informação / discussão sobre o Novo
Regulamento da Proteção de Dados;
(ii) Realizar, no 1º semestre, um encontro de
informação / discussão sobre a Nova
Diretiva sobre Segurança das Redes e da
Informação;
(iii) Realizar, no 2º semestre, a segunda edição
de um encontro alargado sobre
“Privacidade e Cibersegurança – Lições
aprendidas”.
(i)
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GWEB2.0 - Grupo “WEB 2.0”
4060-09

As redes e ferramentas sociais estão hoje a
criar novas oportunidades para cidadãos,
empresas e organizações públicas, criando
novos cenários de aprendizagem, prestação de
serviços, participação democrática e muitos
outros.

pequenos-almoços debate já realizados:
“Negócios 2.0” (2 edições), “Amor 2.0” e
“Educação 2.0”. Assim em 2016 retomaremos
estas sessões informais sobre o papel que a
web 2.0 (redes e ferramentas sociais) tem e
pode vir a ter na sociedade.

Estas novas oportunidades e estes novos
cenários merecem uma atenção cuidada não só
no sentido de analisar e entender as portas que
se abrem, mas também para antecipar os
perigos que por elas espreitam.

Os temas já pensados são: “Informação
Geográfica 2.0”, “Saúde 2.0”, “Defesa 2.0” e
“Jornalismo 2.0”. Estes encontros integrarão o
ciclo “Conversando sobre…” promovido pela
APDSI. Em concordância com o que é referido
na apresentação deste ciclo estes encontros
promovidos pelo GP Web 2.0 correspondem a
uma iniciativa cruzada entre este GP e outros
grupos permanentes da APDSI, procurando-se
debater as realidades e os desafios destas novas
plataformas tecnológicas de interação social,
promovendo deste modo a utilização cada vez
mais adequada e produtiva das redes sociais em
contextos diferenciados.

O Grupo Permanente sobre a Web 2.0 da
APDSI propõe-se estudar e acompanhar o
impacto que esta nova fase da Sociedade da
Informação está a ter em Portugal e no mundo.
Relacionada com as redes e ferramentas sociais
está a temática dos dados abertos. Os dados
abertos vêm a receber uma atenção crescente
por parte das instituições e dos cidadãos.
A promessa é a de uma sociedade mais
transparente e mais conhecedora, com
cidadãos capazes de emitir opiniões informadas
e de acreditar num país justo.
Para além de apoiar e intervir nalgumas
iniciativas já descritas neste Plano de
Atividades, o grupo de trabalho permanente
Web 2.0 pretende dar continuidade aos os
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Considerando que a web 2.0 não é um objetivo
mas um instrumento para alcançar importantes
objetivos, o grupo da Web 2.0 utilizará as
ideias e experiências decorrentes dos
pequenos-almoços 2.0 para considerar o seu
contributo ativo a iniciativas dos outros grupos
de trabalho.
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VI. COOPERAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
INTERNACIONALIZAÇÃO

Às vezes, o futuro está aos nossos pés e nem damos por isso. Já estamos a
meio de um revolução, porque boa parte dessa revolução está na sociedade,
na economia, no ambiente e na ciência. As Tecnologias da Informação e da
Comunicação são o que está na base de tudo isso.
Em 2020, precisaremos de poluir 20 % menos e teremos de viver pelo
menos mais de 20 anos. É nisto que a Agenda Digital está a trabalhar

APDSI – Fórum da Arrábida 2013
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29 | Cooperação sobre Governo Eletrónico na CPLP
6193

Na sequência da Conferência da CPLP sobre
Governo Eletrónico, organizada em 2013 pela
CPLP, AMA e APDSI – em parceria - e no
âmbito da organização da 2ª edição desta
Conferência que se realizou em 2014 em
Luanda, e também na visita de cerca de
quarenta dirigentes de topo da área das TICs
da AP Angolana, a APDSI em colaboração com
as entidades coordenadoras de Governos
Eletrónicos dos países da CPLP disponibilizará
os seus meios, para efetivar iniciativas sobre
Inovação em Serviços Públicos, Estes eventos
serão destinados a quadros superiores de
todos os países da CPLP, para discutir
estratégias de inovação em serviços públicos,
incidindo temas como:
a) A importância crescente do foco no
cidadão e nos agentes económicos;

b) Tendências da modernização administrativa
e das TIC orientadas às •Cooperação,
integração e interoperabilidade entre
sistemas da administração pública;
c) Partilha de informação e repositórios
comuns;
d) Canais de interação tecnológica entre o
Estado e a Sociedade;
e) Normas e melhores práticas de gestão das
TIC na administração pública.
A APDSI pretende igualmente, através destes
eventos, promover o associativismo em torno
da Sociedade da Informação, transformando
estes Workshops em pontos de encontro de
profissionais do setor dos vários países de
língua portuguesa.

30 | Sociedade da Informação em Timor
6183

Depois da realização de um 1º Encontro sobre
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da
Informação em Timor Leste, em cooperação
com a Universidade Nacional de Timor
Lorosae, pretende-se dar continuidade a esta
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iniciativa com a realização em 2015 de um 2º
Encontro, com um envolvimento mais alargado
das entidades Timorenses e com uma maior
participação de delegados Portugueses.
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VII. DELEGAÇÃO NORTE

O Território é o elemento crítico do arranque de um negócio e o ecossistema
territorial tem de compreender uma outra especificidade sob a forma da
oferta de condições de “desterritorialização” dos negócios – e estes, ainda
que possam “ser incubados numa ‘garagem’ ou num ‘vão de escada’ em
poucos meses precisam de dar a volta ao mundo e, em poucos anos,
dispersar-se e instalar-se estavelmente em vários territórios à volta do
planeta”.
APDSI – Fórum da Arrábida 2010
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31 | Delegação Norte
4122

A Delegação Norte da APDSI pretende focar
as suas atividades na mobilização dos
associados da região, na angariação de novos
associados e na sua consolidação enquanto
comunidade. Procurar-se-á assim criar uma
“consciência” regional no conjunto de
associados geograficamente sediados no norte
do país, bem como incentivar a sua participação
nas diversas iniciativas e grupos de natureza
regional, nacional e internacional da nossa
associação.
Com estas intenções serão promovidas as
seguintes ações:

i) Grupo Norte de associados.

É prioridade para 2016 a angariação de novos
associados na região norte bem como o
reforço da ligação da Delegação com os seus
associados. Para além dos canais tradicionais,
será dada prioridade à utilização de
ferramentas da Web-social.

ii) Importa Conhecer.
Dando continuidade à promoção da
Associação, à cativação de novos associados e
à construção de uma comunidade, será
mantida a iniciativa “Importa conhecer”. Esta
iniciativa no ano de 2016 terá como tema
“Perspetivar
MMXX”,
pretendendo-se
promover a reflexão e o debate sobre o
futuro da Sociedade da informação no
horizonte 2020. Para tal será:
a) Convidado um perito para produzir (ou
coordenar a produção no contexto de
um grupo por si dinamizado) um
Relatório sobre esse tema;
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b) Promovida a discussão do Relatório num
contexto académico/profissional, num
workshop com convidados e aberto ao
público;
c) Promovida a divulgação e a discussão do
Relatório num contexto social e público;
d) Publicado por via convencional e por via
digital esse Relatório, bem como os
contributos das suas discussões.
iii) Ações de incentivo à participação dos
associados do norte nos grupos e iniciativas
nacionais e internacionais.
Mediação e incentivo dos associados para
a participação ativa nas diversas iniciativas
e grupos de trabalho da APDSI.
Apoio à participação pela facilitação de
infraestrutura de videoconferência.
Promoção de reuniões de trabalho ou de
apresentação de resultados dos grupos
nacionais, no espaço regional norte.
iv) Sociedade da Informação em Timor
Depois da realização de um 1º Encontro
sobre Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação em Timor Leste,
em cooperação com a Universidade
Nacional de Timor Lorosae, pretende-se
dar continuidade a esta iniciativa com a
realização em 2016 de um 2º Encontro,
com um envolvimento mais alargado das
entidades Timorenses e com uma maior
participação de delegados Portugueses.
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