
 
 
 
Comunicado de imprensa 
 
 

Prémio APDSI - Personalidade do Ano 2004 
da 

Sociedade da Informação 
 
 
A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 
atribuiu o Prémio Personalidade do Ano 2004 a João Picoito. A entrega será realizada pelo 
Presidente da República ainda com data a definir. 
 
João Picoito nasceu a 31 de Maio de 1964, é licenciado em Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores pelo Instituto Superior Técnico, Lisboa e concluiu o Advanced General 
Management Program, da European School of Management and Technologie. É Membro da 
Comissão Executiva da Siemens Portugal e CEO do Grupo Siemens Communications, sendo 
também responsável ao nível da Siemens SA pelos programas corporativos: Inovação, Service 
e e-Business, pelo Research & Development tendo dinamizado a criação de dois Centros de 
Inovação em Alta Tecnologia de nível mundial, tornando possível a criação do que é hoje o 
cluster High Tech em Portugal. 
Na Alemanha: Membro do Conselho Permanente das Local Companies do Grupo Information 
and Communications Mobile (ICM); Membro do Service Steering Committee do Grupo 
Information and Communications Networks (ICN). 
 
João Picoito é também Vice-presidente do CEDAT/AIP (Conselho Estratégico das Empresas 
de Alta Tecnologia e Defesa) da Associação Industrial Portuguesa / Câmara de Comércio e 
Industria (AIP/CCI); Membro do Conselho Estratégico da APDC (Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento das Comunicações); Vice-Presidente da mesa da Assembleia Geral 
da ANETIE (Associação Nacional das Empresas das Tecnologias de Informação e 
Electrónica); Membro do Conselho Geral da APDSI (Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação); Membro fundador da ADT (Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento da Telemedicina). 
 
O prémio APDSI - Personalidade do Ano tem como objectivo destacar e galardoar aqueles 
que mais contribuíram para a prossecução dos objectivos da APDSI, nomeadamente a 
promoção e dinamização de projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da 
Informação, a contribuição para o combate à info-exclusão, o apoio e o desenvolvimento de 
actividades que façam chegar os seus benefícios ao maior número possível de cidadãos. 
 
Os critérios de selecção passaram pela análise do contributo que cada personalidade nomeada 
tenha dado para o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento através da 
sua actuação e das posições públicas que tenha assumido neste domínio tão relevante para o 
desenvolvimento da sociedade portuguesa. 



 
A escolha desta personalidade coube a um júri constituído por personalidades com 
reconhecidos méritos no contexto da sociedade da informação, e do qual fizeram parte o Dr. 
Diogo Vasconcelos; Dr. Francisco Murteira Nabo; Prof. Gustavo Cardoso; Eng.º Francisco 
Maria Balsemão, em representação do Jornal Expresso; Eng.º João Matias, em representação 
da Oracle; Eng.º Jorge Salamanca, em representação da Sun Microsystems e Prof. J. Dias 
Coelho, em representação da APDSI. 
 
Patrocinam o prémio a Oracle Portugal Sistemas de Informação, Lda., a Sun Microsystems 
Portugal e o Jornal Expresso. 
 
Este prémio foi atribuído, pela primeira vez, no ano 2003 a Francisco Godinho, professor da 
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) e engenheiro de reabilitação, 
responsável por várias iniciativas com vista ao desenvolvimento de conteúdos para a Internet 
acessíveis para as pessoas com deficiência. 
 
 
Sobre a APDSI 
A Associação tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da 
Informação e Conhecimento em Portugal. Para a prossecução dos seus objectivos, a APDSI 
desenvolve diversas actividades. Neste âmbito a APDSI apresentou recentemente a colectânea 
de melhores práticas e estratégias de desenvolvimento de e-Government, designada “Mudar a 
Máquina”, “Processos Básicos da Administração Pública de Interesse para os Cidadãos e 
Agentes Económicos”, “e-Procurement: uma reflexão sobre a situação actual em Portugal”, 
“e-Saúde: O que o sector da Saúde em Portugal tem a ganhar com o desenvolvimento da SI” e 
também “Open Source Software – Que oportunidades em Portugal?”. 
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI 
Campus da Caparica, Monte de Caparica 
2829-516 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 
 


