
 

                              CONVITE 
 

Se ainda não o fez, inscreva-se já na Apresentação Pública do Estudo 

Identidade Digital 
 

18 de Abril de 2007, pelas 18 horas  

Átrio da Casa do Futuro, Fundação Portuguesa da Comunicações 
(Rua do Instituto Industrial, 16, Lisboa – junto ao Cais do Sodré) 

 
  

 
Programa 

 

18:00  -  Recepção dos Convidados 

18:15  -  Prof. J. Dias Coelho, Presidente da APDSI 
      Prof. Paulo Veríssimo, Coordenador do Grupo de Trabalho 

19:15  -  Beberete 

 
Desde o início dos anos setenta que se tem assistido, em Portugal, a uma sequência de iniciativas tecnológicas 
tendentes à criação e manutenção de uma base de dados central de identificação civil fiável e segura.  
 
Mais recentemente, com o desenvolvimento das tecnologias de autenticação electrónica, têm surgido sucessivos 
projectos políticos, quase sempre adiados ou reinventados, de criação de um documento seguro e fiável de 
identificação digital de todos os cidadãos portugueses, baseado em cartões inteligentes. 
 
A identificação digital é um instrumento essencial para a autenticação nacional e para a grande maioria das 
transacções decorrentes da actual sociedade da informação. As tecnologias associadas à identificação electrónica 
vêm-se tornando num instrumento privilegiado para o cidadão, ao mesmo tempo que é um requisito essencial para 
o desenvolvimento da Administração Pública Electrónica e um meio fidedigno de acreditação e certificação digitais 
necessárias ao desenvolvimento de toda a economia digital. 
 
As novas aplicações associadas ao cartão de identidade digital, baseadas em tecnologia ubíqua, são cada vez mais 
uma oportunidade para a indústria de software e são uma esperança para o desenvolvimento de novas aplicações 
orientadas à mobilidade. Os custos e riscos dos vírus e roubos de identificação passaram a ser problemas quotidianos 
para toda a Sociedade, o que torna a identificação digital uma prioridade para o desenvolvimento da Sociedade da 
Informação em clima de confiança. 
 

 
Inscrição: 

Inscrição gratuita mas obrigatória, limitada à lotação da sala 
e-mail: secretariado@apdsi.pt  |  Tel.: +351 212 949 606  |  Fax: +351 212 949 607 

 

 
 

 
Patrocínio 

     
 

 


