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Definição

Os Grupos de Trabalho Permanentes – também designados por “Grupos Permanentes” (GP) - são
estruturas estáveis de agregação e mobilização de capital humano da APDSI em torno de temas
específicos da Sociedade da Informação e do Conhecimento.

II.

Missão

Os Grupos Permanentes têm por finalidade a dinamização operacional da intervenção da APDSI
em áreas temáticas por esta assumidas como estratégicas no desenvolvimento da Sociedade da
Informação e do Conhecimento.

III. Objectivos
Assegurar a intervenção, pública e relevante, da APDSI na formação de opinião social sobre
temas estratégicos do desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento, através
da realização de estudos, conferências, workshops, publicação de opiniões e tomadas públicas
de posição, quer isoladamente quer em colaboração inter-Grupos quer ainda com outras
entidades que mantenham com a APDSI relações institucionais.

IV. Âmbito
Os Grupos Permanentes são estruturas de colaboração especializadas, focando a sua
intervenção, em exclusivo, numa área temática bem identificada e definida, explícita desde a
respectiva criação.

V.

Composição

Os Grupos Permanentes são constituídos por sócios individuais da APDSI, por representantes de
sócios colectivos, ou ainda por individualidades de relevo na área temática, expressamente
convidadas a colaborar temporária ou permanentemente.

VI. Organização
Os Grupos Permanentes são estruturas dinâmicas, configuradas como redes colaborativas,
operacionalizadas como “equipas virtuais”.
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Os Grupos Permanentes são enquadrados estrategicamente por um Comité de Coordenação.
Os Grupos Permanentes têm como elementos-base de organização dois papéis institucionais,
desempenhados de forma personalizada, identificados por “coordenador(a)” e “vicecoordenador(a)”, aos quais cabem as funções de coordenação e de ligação com a estrutura
APDSI.
Estes papéis, que apenas poderão ser assumidos por sócios individuais na plenitude dos seus
direitos, são providos pela Direcção da APDSI sob proposta dos membros do Grupo respectivo.

VII. Competências executivas
Aos elementos executivos dos GP compete:
Coordenador(a)
a.

Conduzir os trabalhos do GP de acordo com os princípios e objectivos gerais da
Associação;

b.

Representar institucionalmente o GP junto da Direcção da Associação, no Comité
de Coordenação e nos contactos externos inerentes ao desenvolvimento da
respectiva actividade;

c.

Garantir a operacionalidade do GP, através dos instrumentos de gestão previstos,
e da gestão da respectiva composição garantido o portfolio adequado de
competências através de convites quer a associados, individuais ou colectivos,
quer a outras personalidades de reconhecido mérito;

d.

Eventualmente, auxiliar na procura de financiamento da actividade, no quadro
das orientações gerais da Associação no domínio da política de patrocínios;

Vice-Coordenador(a)
e.

Substituir o Coordenador nos seus impedimentos;

f.

Garantir a documentação da actividade do GP;

g.

Preparar, numa base anual, o plano de actividade e o orçamento respectivo;

h.

Elaborar o relatório semestral de actividade.
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VIII. Instrumentos de Gestão
Os Grupos Permanentes têm obrigatoriamente de elaborar e manter actualizados em
permanência, os seguintes instrumentos-base de gestão:
a.

Plano Anual de Actividades identificando, de modo padronizado, as actividades a
desenvolver e o respectivo cronograma;

b.

Orçamento Anual, quantificando o conjunto de custos estimados para suportar a
concretização do Plano Anual de Actividades, bem como as respectivas formas de
financiamento.

Estes instrumentos de gestão, que apenas se considerarão válidos após a respectiva aprovação
em Comité de Coordenação, são complementados com a elaboração de relatórios de progresso
semestrais.
Estes relatórios semestrais incluem obrigatoriamente, para além da síntese do período, a
posição do plano de actividades e do orçamento.
O relatório referente ao 2º semestre é o relatório anual.

IX. Criação de Grupos Permanentes
A criação de Grupos Permanentes é da estrita competência da Direcção, quer por iniciativa
própria quer por proposta de grupos de sócios.
A proposta de criação de GP deverá ser formalizada através da objectivação dos seguintes
elementos:

X.

a.

Designação do Grupo;

b.

Área temática;

c.

Proposta de iniciativas/linhas de actividades a desenvolver;

d.

Expectativas de financiamento;

e.

Identificação dos sócios promotores;

f.

Proposta do Coordenador e do Secretário.

Extinção de Grupos Permanentes

Coordenação constate incapacidade operativa continuada ou obsolescência estratégica da
respectiva área temática ou por proposta da maioria dos seus membros.
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XI. Comité de Coordenação
O alinhamento estratégico e operacional da actividade dos vários GP é responsabilidade de um
Comité de Coordenação.
O Comité de Coordenação é constituído pela Direcção e pelos coordenadores dos GP em
actividade, sendo presidido pelo Presidente da Direcção.
O Comité reúne semestralmente, ou extraordinariamente quando convocado pelo presidente,
para apreciar os Relatórios semestrais e nas reuniões relativas ao último semestre de cada ano,
os Planos de Actividade e os Orçamentos para o exercício seguinte.
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