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1.  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 



Permanecemos num ciclo de grandes dificuldades económicas cuja 

duração desconhecemos. A Sociedade da Informação continua a 

ser um dos motores de mudança em todos os países desenvolvidos 

ou que aspiram a esse ‘status’. A APDSI tem de prosseguir as suas 

atividades sem esquecer que em anos de crise estas têm de estar 

em consonância com os recursos financeiros existentes.  

Em face disso, é essencial continuar a lançar-se mão dos 

instrumentos disponíveis que não exijam esforço financeiro elevado 

e tenham o potencial de contribuir para a regeneração do 

crescimento económico e para a redução do desemprego. A 

necessidade de influenciar o sentido do desenvolvimento da 

Sociedade da Informação junto do Governo, das entidades públicas 

e do próprio setor empresarial é agora mais importante do que 

nunca, dadas as críticas a que o sector tem estado sujeito, 

consequência da excessiva escassez de recursos.  

A ausência de recursos financeiros no Estado e na economia 

portuguesa deveria reforçar a utilização dos meios da sociedade da 

informação para aumento de eficácia e redução de custos 

nomeadamente através de um movimento acrescido de reforma do 

estado, num sentido da expressão que não possa ser confundido 

com cortes de salários e de pensões. 

O Plano que se apresenta pretende dar continuidade às atividades 

desenvolvidas pela Associação em anos anteriores e ser a base de 

referência da intervenção da APDSI, no sentido de estimular e 

dinamizar a concretização das expetativas, oportunidades e 

benefícios que o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento poderá trazer a Portugal.  

Num mundo em contínua evolução importa que, de uma forma 

permanente, sejamos capazes de nos interrogar sobre o modo 

como as coisas acontecem e as razões pelas quais muitas outras 

não se materializam. 

De uma forma simultaneamente criativa e construtiva, 

comprometemo-nos a contribuir, com a nossa experiência e 

conhecimento, para uma dinâmica que ajude a entender e a 

desenvolver uma sociedade moderna onde a informação e o 

conhecimento sejam o suporte do desenvolvimento.  

A necessidade de perspetivar o futuro é uma constante em todos os 

países em que se acredita que a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento é um dos eixos do desenvolvimento. No caso 

português, o País poderá encontrar na APDSI um parceiro 

mobilizador de ideias e de ações.  

Tal como no Plano dos anos anteriores pretende-se que os 

resultados das diferentes atividades, nomeadamente estudos a 

realizar por especialistas, Workshops, manifestos ou cartas de 

intenções, envolvendo entidades com intervenção relevante na 

Sociedade, possam ser considerados como contributos de alto valor 

na definição de políticas para a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. Em particular, o contributo do GAN – Grupo de Alto 

Nível tem sido determinante para o posicionamento da APDSI como 

uma voz da sociedade civil com pensamento estruturado em relação 

aos grandes temas que se enquadram no âmbito da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento.  

Neste Plano de Atividades a organização das iniciativas segue a 

lógica implícita nos fins a que cada uma se destina. Assim, o 

primeiro conjunto refere-se a iniciativas orientadas à ‘Sociedade’, o 

segundo visa o ‘Mercado e as Tecnologias’ e o terceiro a 

‘Administração Pública’.  

O presente Plano do de Atividades apresenta uma secção relativa 

às atividades previstas pela Delegação Norte que prossegue este 

ano a sua atividade. Incluem-se também categorias respeitantes a 

‘Atividades Regulares’ e a ‘Cooperação, Desenvolvimento Social e 

Internacionalização’. 
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O espírito de mobilização subjacente a este Plano leva à inclusão de 

atividades de Grupos Permanentes em áreas estruturantes 

nomeadamente nos domínios da Saúde, Justiça, Educação, 

Negócio Eletrónico, Sistemas de Informação Geográfica, Segurança 

na Sociedade da Informação, Web 2.0, Media, bem como dos novos 

Grupos Permanentes de Reflexão da Administração Pública e de 

Informação Documental, para além do Fórum Profissional e do 

Fórum de Executivos da Sociedade da Informação, em relação aos 

quais temos enormes expetativas de dinamização de atividades 

próprias na envolvente da APDSI.  

Todas estas atividades, em especial porque requerem intervenção 

altamente qualificada de recursos humanos, só são exequíveis com 

o empenhamento direto dos sócios da APDSI. Segundo a nossa 

perspetiva, os sócios individuais contribuem como autêntico “capital 

humano”, e os sócios institucionais contribuem com recursos 

financeiros e também com “capital humano”.  

O Plano de Atividades da Associação é o fruto desta 

interdependência.  

Assim, a APDSI espera contribuir para que 2014 seja um ano de 

mudança que possa acelerar a superação da crise em que vivemos 

há vários anos, aproveitando as oportunidades que se nos 

oferecem.  

OBJETIVOS 
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2.  ATIVIDADES A 

DESENVOLVER 
 

C:/../vidi/Local Settings/Temporary Internet Files/Brasil 2007/Brasilia 2007/Processos_Basicos1.ppt#1. Processos Básicos A Administração Pública na Sociedade da Informação


2.1  Sociedade 
 

Os «Wikis» e os «Leaks» são outra nova realidade 

decorrente da transparência da Internet que não 

pode ser ignorada, atendendo a fenómenos como 

a Wikipédia e o Wikileaks. 
 

A riqueza da informação foi outra das tendências 

que a Internet trouxe, traduzido no conceito de 

surfing: a possibilidade de encontrarmos 

informação interessante além da requerida 

inicialmente, quando começamos a nossa 

pesquisa online, acabando numa matéria 

totalmente oposta à que procurávamos ao 

princípio. 
 

APDSI - Fórum Arrábida 2011 



Das Redes Sociais ao Novo 

Software Social 

É hoje consensual que as redes sociais 

são uma realidade que se impôs e que 

está a ter impacto nas relações 

interpessoais, nos negócios e na gestão. 

É também consensual que é uma 

realidade jovem, percorrendo um ciclo de 

evolução que ainda é difícil antecipar. E 

de igual forma ninguém duvida do seu 

potencial transformador, tal a proliferação 

e a riqueza dos exemplos que vão 

brotando por todos os lados, no 

Marketing, nas relações de venda (e 

troca), na colaboração entre pessoas e 

organizações, na criação artística, 

intelectual, científica e industrial, e em 

tantos outros domínios.  

Embora não seja fácil prever onde nos 

levará este ciclo de inovação e 

transformação, começam a identificar-se 

tendências e a consolidar-se um conjunto 

de novas realidades, associadas a novos 
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termos, interessantes e estimulantes, 
que nos permitem ir divisando o que 
nos traz um futuro não muito distante: 
Mass Collaboration, Co-Creation, 
Crowdsourcing, Social Business 
Process Management  são, entre 
outros, exemplos dessas novas 
realidades portadores de energias 
sociais e económicas e de um 
curiosíssimo potencial, todas elas 
aliando as redes sociais a novos 
suportes tecnológicos e a novas formas 
de organização social e de gestão. 

A APDSI propõe-se organizar, no 
âmbito do GP WEB 2.0 um workshop 
de apresentação e debate desta linha 
de evolução da Sociedade da 
Informação, contribuindo para a sua 
divulgação e procurando, por essa via, 
acelerar o processo de libertação do 
seu potencial. 

2.1 Sociedade 

ATIVIDADE Nº   1185 

NATUREZA                        Workshop 

LÍDER  

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €5 000 
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WEB 2.0 – Pequenos Almoços 

Temáticos 

No âmbito do Grupo Permanente da Web 

2.0, vão-se realizar ao longo de 2014 

pequenos-almoços temáticos, com o 

objetivo de debater a web 2.0 no contexto 

das várias temáticas da sociedade da 

informação, nomeadamente as cobertas 

pelos outros grupos permanentes, como o 

“Negócio Eletrónico”, a “Justiça”, a 

“Saúde”, a “Educação e a Aprendizagem”, 

a “Administração Pública”, entre outras. 

Trata-se de uma iniciativa cruzada entre o 

Grupo Permanente da Web 2.0 e os vários 

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. 

Plano de Atividades 2014 2.1 Sociedade 

ATIVIDADE Nº   4060-09 

NATUREZA                       Workshop 

LÍDER                      Ana Neves 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €5 000 
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Privacidade na Internet 

O debate público sobre a privacidade na 

Internet instalou-se num patamar, em que 

os alvos  se encontram tanto no terreno 

técnico, como no jurídico, como no dos 

valores culturais e comportamentais.  

Isto acontece, sobretudo, porque houve 

um aumento da consciência das pessoas 

e organizações relativamente aos riscos a 

que estão expostos os seus valores 

associados à segurança e à estabilidade. 

Não há dúvida que é importante 

discutirem-se as implicações individuais e 

coletivas das mudanças que estão a 

acontecer neste domínio em Portugal, na 

Europa e no Mundo.  

A APDSI pretende, nesta conferência 

sobre a Privacidade e Inovação na 

Internet, discutir a necessidade e as 

formas de se conjugar a proteção da 

privacidade com a adaptação aos desafios 

das novas tecnologias, num contexto em  
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que é igualmente necessária a adoção de 

medidas para estimular e promover a 

economia.  

Além destes aspetos, a mudança no 

quadro regulatório nacional mais 

diretamente relacionado com o tema, em 

resultado da transposição de Diretiva da 

Comissão Europeia sobre ePrivacy (cuja 

discussão pública foi tímida e 

insuficientemente promovida pelas 

entidades públicas nacionais), torna 

oportuna a realização de uma conferência 

- na sequência das  realizadas em 2012  e 

em 2013 - para analisar a relação entre a 

privacidade, o direito, a sociedade, a 

economia e a Internet. 

2.1 Sociedade 

ATIVIDADE Nº   2174-02 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER           Gomes de Almeida 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         9 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €8 000 
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A Internet - Das Pessoas às Coisas 

O termo “Internet das Coisas” refere-se a 

um conjunto de tecnologias e disciplinas 

que possibilitem à Internet (em especial 

com a introdução do protocolo  IPv6 a 128 

bits) entrar no mundo dos objetos físicos. 

Tecnologias como a RFID, comunicações 

sem fios de curto alcance, localização em 

tempo real e redes de sensores estão a 

tornar-se comuns, trazendo a “Internet das 

Coisas” para um uso crescentemente 

quotidiano. Essas tecnologias vão 

desvendando um futuro em que se 

interliga o mundo físico ao ciberespaço, 

num desenvolvimento que não é só 

relevante para os investigadores, mas 

também para empresas, instituições 

publicas e indivíduos. 

Atualmente, a maior parte das referências 

públicas à “Internet das Coisas” está 

associada à utilização de soluções 

baseadas em RFID – englobando  
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processos que ultrapassam a simples 

utilização de etiquetagem automática, e 

que suscitam reações da sociedade. 

A própria UE atribui muita importância a 

projetos neste domínio, o que por si só, 

aconselha a que o tema seja discutido 

publicamente de forma tão alargada 

quanto possível, por forma a explorar 

desafios e oportunidades da era da 

computação ubiqua. 

Por outro lado, é também importante que 

se promova alguma reflexão pública sobre 

a mudança que se prefigura com a adoção 

de novos tipos de utilização da Internet, 

nomeadamente sobre os impactos 

previsíveis nos hábitos quotidianos, na 

economia em geral e não menos 

importante nas questões associadas à 

privacidade e “digital trace” de pessoas, 

bens e comportamentos, Será que nos 

estamos a aproximar de um cenário do 

tipo Minority Report ? 

2.1 Sociedade 

ATIVIDADE Nº   2096 

NATUREZA                     Conferência 

LÍDER               Francisco Tomé 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         9 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €8 000 
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Tecnologias de Informação e Inclusão 

Social – Problema ou Solução? 

Supostamente todos os postos de trabalho 

baseados em tarefas em que 

tendencialmente as máquinas têm um 

melhor desempenho, estão condenados 

ao desaparecimento, criando um novo 

desafio às políticas de emprego e uma 

necessidade de 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 
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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 a contribuir para 

uma maior inclusão ou exclusão social e 

quais as medidas de política mais 

adequadas para a criação de uma 

sociedade mais justa e equitativa através 

duma cada vez maior inclusão digital. 

2.1 Sociedade 

ATIVIDADE Nº   1186 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER                      Luis Vidigal 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         9 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €6 000 
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2.2  Mercado & Tecnologias 
 

Hoje a situação está ainda mais complicada 

porque este crescimento global é acompanhado 

de uma alteração histórica do peso económico da 

Europa Ocidental e dos EUA. Estamos a assistir a 

uma alteração do conceito de euro-mundo, e ao 

início de uma situação em que a Ásia e a América 

do Sul ganham um peso maior. 
 

Uma das grandes fontes de riqueza do Ocidente 

neste século «secou». Os ocidentais sempre 

usaram a sua expansão para manipularem os 

mercados, criando regras institucionais que lhes 

permitiam garantir o controlo e reter a maior parte 

do dinheiro. 
 

APDSI - Fórum Arrábida 2010 



A SI nas Indústrias do Mar 

Após um longo período de relativa 

subalternização estratégica do Mar 

enquanto eixo de desenvolvimento da 

economia do país, não obstante pontuais 

tomadas de posição por parte da 

sociedade civil chamando a atenção para 

a incongruência da situação e suas 

consequências, o governo considera que 

“o Mar deve ser um fator estruturante da 

identidade nacional” e que “deve voltar a 

ser um fator de desenvolvimento e de 

criação de riqueza”. 

O governo explicita alguns “vetores” de 

ação no quadro de um “pensamento 

estratégico sobre a dimensão marítima de 

Portugal que permitam um conhecimento 

sistemático sobre as atividades com ele 

conexas”:  

• Atuar nos setores dos portos, logística e 

transportes marítimos;  
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• Incentivar o desenvolvimento das 

pescas, aquicultura e indústria de 

pescado;  

• Promover a atuação empresarial 

conjunta dentro dos limites legais da sã 

concorrência;  

• Atuar no domínio da náutica de recreio;  

• Incentivar, promover e divulgar a cultura 

marítima;  

• Atuar nos setores relativos à energia, 

minerais e biotecnologia, nos serviços 

marítimos; 

• Atuar no domínio das obras marítimas;  

• Promover a investigação científica, 

inovação e desenvolvimento; 

• Incentivar de forma generalizada o 

ensino e formação associado ao 

conhecimento, economia e cultura do mar, 

especialmente nas regiões de vocação 

mais acentuadamente marítima;  

 

2.2 Mercado & Tecnologias 

ATIVIDADE Nº   2166 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER                      Nuno Matos 

PRAZO DE EXECUÇÃO                        12 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €15 000 
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A SI nas Indústrias do Mar 

• Aproveitar as ações na Segurança 

Marítima, incluindo a proteção do 

ambiente marinho, para potenciar a 

Economia do Mar. 

Em todas estas ações a informação e os 

sistemas que a têm como parte nuclear 

deverão ser sistemicamente arquitetados, 

implementados e mantidos de modo a que 

sejam peças fulcrais para o conhecimento 

permanente do Mar e para o conjunto de 

vetores ativos.  

A APDSI pretende levar a efeito uma 

conferência (como início de uma 

sequência de ações neste domínio), com 

os seguintes objetivos: 

• Incentivar a discussão pública do tema 

“SI nas Indústrias do Mar” 

• Sensibilizar agentes económicos, 

gestores e profissionais com ligações a 

indústrias relacionadas com o Mar,  
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académicos, cientistas, decisores 

políticos, etc. 

• Contribuir para a promoção de um hyper 

cluster adequadamente integrado com a 

Sociedade da Informação  

2.2 Mercado & Tecnologias 
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Observatório da Economia da 

Informação em Portugal 

O Observatório da Economia da 

Informação foca-se nos processos de 

produção e distribuição de bens de 

informação, dos mercados da informação 

e do setor da informação em Portugal. 

Para concretizar a sua finalidade, recolhe 

informação junto das fontes disponíveis 

sobre as indústrias TIC, os serviços TIC, 

as indústrias de conteúdos, os 

investimentos TIC, o emprego TIC, a 

Internet, etc. O Observatório procura 

incluir os aspetos relevantes da economia 

da informação, através de inquéritos junto 

dos membros da APDSI ou junto de outras 

entidades.  

Inicialmente, o Observatório tem-se 

baseado em informações disponibilizadas 

pelas organizações, públicas e privadas, e 

no Secretariado da APDSI.  

Com base em dados quantitativos e 

qualitativos, o Observatório fornece à  
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Direção da APDSI memorandos sobre a 

situação das TIC em Portugal, os quais 

poderão ser disponibilizados através dos 

vários canais da APDSI, incluindo sessões 

de apresentação pública presenciais. À 

semelhança do ocorrido em 2013, 

pretende-se realizar pelo menos duas 

sessões desta natureza durante o ano de 

2014.  

ATIVIDADE Nº   2159 

NATUREZA                    Observatório 

LÍDER     Joaquim Alves Lavado 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €5 000 
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Internet, Negócios e Redes Sociais 

A Sociedade de Informação e do 

Conhecimento em que vivemos, 

fortemente suportada nas TIC, tem 

desafiado os paradigmas de gestão 

tradicionais e permitido o surgimento de 

novos modelos de negócio. 

Neste evento, que já se tornou regular nos 

dois últimos anos, procuramos analisar os 

novos modelos de negócio e as novas 

oportunidades de mercado, tendo como 

foco a obtenção de vantagens 

competitivas resultantes da inovação, bem 

como roturas e novos desafios. 

Nesta conferência serão também 

debatidas as diferentes tipologias de 

Redes Sociais. Importa conhecer e estar 

presente nas principais redes sociais mas 

também perceber o quadro estratégico em 

que estas se integram nas políticas de 

marketing digital, de comércio eletrónico, 

de combate à infoexclusão e aproximação 
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(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, genéricas, como o Facebook, 

profissionais, como o LinkedIn ou Plaxo, e 

de comunicação, como o Twiter, 

introduziram novas possibilidades de 

relacionamento das organizações com os 

consumidores e com a população em 

geral. 

No seguimento do sucesso obtido nas 

conferencias realizadas no ISEGI-UNOVA 

em 2012 e 2013, esta 3ª edição contará 

com a presença de especialistas de várias 

áreas e terá como principal objetivo lançar 

um amplo debate sobre estas temáticas. 

Serão ainda apresentados casos 

reconhecidos como boas referências na 

utilização da Web como caminho para a 

internacionalização. 

 

ATIVIDADE Nº   2172-02 

NATUREZA                         Workshop 

LÍDER            Ramiro Gonçalves 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €6 000 
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2.2 Mercado & Tecnologias 



Impressão 3D – Uma Nova Revolução ? 

O disseminação da tecnologia de impressão 

3D tem vindo a criar imensas expetativas 

havendo até quem considere estarmos 

perante a “terceira revolução industrial”. 

A impressão 3D baseia-se em técnicas 

aditivas, por camadas, para criação de 

objetos tridimensionais, em oposição às 

tradicionais técnicas subtrativas de 

fabricação de objetos a partir de blocos de 

materiais primários. 

As expetativas elevadas nos impactos da 

generalização da impressão 3D, que se 

verificam quer na respetiva integração em 

processos industriais correntes quer na 

acessibilidade ao cidadão comum, de que 

são exemplos as abordagens ‘fablab’, tem 

por base os impactos potenciais no modo 

como os produtos serão feitos e distribuídos, 

bem como nas consequências ao nível das 

políticas de emprego e da localização 

industrial. 

Plano de Atividades 2014 

O lançamento e teste de mercado de 

novos produtos tornar-se-á mais facilitado 

e eficiente, podendo, face à sua fácil 

disseminação a nivel geográfico e 

contextual, conduzir a fenómenos do tipo 

‘Social Manufacturing’. 

Abrem-se assim amplas possibilidades 

para a flexibilização ’on-demand’ de 

pequenas séries bem como de novas 

possibilidades de ‘prosuming’ e 

‘crowdsourcing’. 

Independentemente da fundamentação 

das expetativas veiculadas pelos meios de 

comunicação social, a constatação da 

disseminação da tecnologia começa a ser 

evidente. 

Assim, a APDSI entende ser oportuno 

promover um debate sobre o estado da 

arte e expetativas da impressão 3D, 

envolvendo tecnólogos, fabricantes e 

cientistas sociais. 

 

ATIVIDADE Nº   2187 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER  

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €6 000 
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2.2 Mercado & Tecnologias 



Pagamentos de Nova Geração 

Na última década as diversas entidades 

financeiras entraram ativamente nos 

ecosistemas de pagamentos de bens e 

serviços, promovendo o desenvolvimento de  

novas tecnologias e processos.  

Essas entidades - muitas delas não 

bancárias -  têm sido capazes de mobilizar 

fundos e de investir intensamente, 

procurando em simultâneo novas ideias e 

novos produtos para novos sistemas de  

pagamentos,  estendendo gradualmente a 

sua aplicação  a todo o globo. 

Em larga escala essas ideias e soluções 

orientam-se para pagamentos “consumidor- 

-negócio” (C2B ou “consumer to business”) e 

“indivíduo-indivíduo” (P2P ou “person to 

person”). 

Verifica-se facilmente que os pagamentos 

eletrónicos  - quer seja sob a forma de 

cartões de débito ou de crédito, moedas 

virtuais (Bitcoin) PayPal e outras – estão a 

Plano de Atividades 2014 

ter um impacto significativo no mundo 

comercial. Graças a este tipo de 

pagamentos, os consumidores  têm uma 

variedade de modos de aceder e pagar 

pelos produtos e serviços que adquirem e 

as suas  opções já não estão de todo 

limitadas a um lugar  ou a uma região 

específicos. 

Pretende-se debater, com participantes 

ativos dos ecosistemas de pagamentos 

eletrónicos, quais as atuais perspetivas, 

tendências e oportunidades – tanto no que 

se refere a soluções tecnológicas como  a 

modelos de pagamentos e aos seus 

intervenientes 

ATIVIDADE Nº   2188 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER           Gomes de Almeida 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €6 000 
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2.2 Mercado & Tecnologias 



IPv6 na Administração Pública 

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 AP esta preocupação 

reveste-se de sensibilidade especial pois 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). 

A forma, pouco afirmativa e muitas vezes 

excessivamente tímida e limitada, como a AP 

governa e gere os seus  sistemas de 

informação aconselha a que se faça  o ponto 

de situação sobre a   implementação do 

protocolo Internet 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 

Plano de Atividades 2014 

ATIVIDADE Nº   2189 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER             Mario de Almeida 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €6 000 
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2.2 Mercado & Tecnologias 

sobretudo, pela fortíssima necessidade de 

aumentar a segurança nas transmissões 

electrónicas 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? 

Passado um ano 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? 

Terão as entidades responsáveis pelas 

infraestruturas utilizadas pela AP 

desenhado  e implementado 

adequadamente processos 



IPv6 na Administração Pública 

organizacionais e técnicos para que a 

migração de IPV4 para IPV6 já se tenha 

efectivado em todo o universo da AP? 

Com o objectivo de obter respostas este 

conjunto de questões, a APDSI pretende 

realizar em 2014 uma Conferência com o 

título “IPv6 na Administração Pública “. 

Plano de Atividades 2014 
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2.2 Mercado & Tecnologias 



Sistemas de Informação Geográfica:  

Que políticas, afinal ? 

Portugal tem um atraso significativo na 

gestão do seu território, não por ausência 

de competências técnicas e de infra- 

estruturas tecnológicas, mas porque ao 

longo dos sucessivos governos, esta não 

tem sido uma prioridade política de criação 

de riqueza para o país. 

A falta de rigor e transparência na 

informação sobre o território e a sua posse 

é responsável por grande parte da 

corrupção no nosso país, designadamente 

através da criação de mais-valias 

avultadas decorrentes da requalificação de 

terrenos rurais em zonas urbanas. 

Portugal tem gasto muito dinheiro, 

maioritariamente de origem comunitária, 

na criação e manutenção de vários 

cadastros parcelares sem estar garantida 

a interoperabilidade entre eles. 

Plano de Actividades 2014 

Na sequência das diversas conferências já 

realizadas ao longo dos anos no âmbito do 

grupo ad hoc Geocompetitivo,  a APDSI 

irá realizar em 2014, no âmbito do seu 

Grupo Permanente dos Sistemas de 

Informação Geográfica (GSIG), uma 

conferência subordinada ao título 

“Informação Geográfica – Que políticas 

afinal? Com esta conferência pretende-se 

acima de tudo identificar e mobilizar as 

entidades e as políticas públicas para a 

criação de uma infra-estrutura geo-

espacial única ao serviço da economia e 

dos portugueses. 

ATIVIDADE Nº   2182 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER             Mario Rui Gomes 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €10 000 
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2.2 Mercado & Tecnologias 



Big Data, Big Trouble? 

A informação, sob forma digital, como 

recurso económico estruturante constitui 

uma das características centrais ao conceito 

de sociedade da informação. 

“Data is the new oil”, afirma-se! 

A circulação e acumulação massiva de 

dados sob forma digital atinge proporções 

inimagináveis há apenas alguns anos – basta 

pensar que estarão permanentemente ativas 

cerca de 30 mil milhões de etiquetas RFID, 

que cada dia se trocam mais de 183 mil 

milhões de emails, que as redes sociais 

veiculam diariamente posts de mais de 3 mil 

milhões de contas, que cada transeunte no 

centro de Londres terá a sua imagem 

captada mais de 150 vezes em cada dia… 

Contudo, não obstante o hype de mercado 

ser polarizado por iniciativas comerciais no 

domínio das infraestruturas tecnológicas de 

armazenamento e (di)gestão de mega 

volumes de dados, estamos sobretudo 

perante um enorme desafio de mudança. 

Plano de Atividades 2014 

Desafio de mudança no domínio da gestão 

das organizações e dos modelos de 

negócio, com o jogo competitivo a 

depender não só da capacidade de 

transformação de massas de dados em 

informação, estrategicamente relevante 

para decisão, como também, da latência 

do processo, no caminho de modelos de 

RTO – realtime organizations. 

E, também, desafio civilizacional na 

medida em que a incapacidade 

institucional e prática de os cidadãos 

controlarem a informação existente a seu 

respeito e os respetivos usos, e a coberto 

de um entorpecente “prémio de 

conveniência”, induzir uma significativa 

assimetria orwelliana de poder (como 

evidencia o caso Snowden/NSA…). 

É pois oportuno dinamizar reflexão aberta 

sobre o “estado da arte” e as perspetivas 

emergentes dos vários atores. 

Big Data, Big Trouble?  

ATIVIDADE Nº   2162 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER                                

PRAZO DE EXECUÇÃO                           6 meses 

PATROCÍNIOS                            

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                  €6 000 
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2.3  Administração Pública 
 



O Papel da Sociedade da Informação 

na Reforma do Estado - 2014 

Administração Pública Eletrónica 

2014 – O que falta fazer? 

Ao longo dos últimos trinta anos as 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) tiveram um papel 

determinante na transformação do 

aparelho do Estado, induzindo nalguns 

sectores verdadeiras ruturas e quebras de 

paradigmas vigentes. Infelizmente, este 

percurso nem sempre foi linear e 

cumulativo, pois os vários governos que 

entraram neste processo nem sempre 

souberam reconhecer a herança recebida, 

preferindo reinventar soluções em vez de 

reaproveitar os progressos já alcançados.  

As iniciativas e programas de e-

Government conquistaram um papel de 

indiscutível relevo na agenda política dos 

governos de todo o mundo, constituindo 

um dos temas centrais nas discussões 

sobre a modernização das administrações  

Plano de Atividades 2014 

públicas, desburocratização e 

competitividade. Portugal neste domínio 

atingiu, no passado recente, notoriedade 

internacional pela diversidade de 

realizações e inovação evidenciadas no 

desenvolvimento de vários programas a 

que é importante dar continuidade no 

futuro, apesar da adversidade das atuais 

circunstâncias financeiras. 

Na sequência das conferências realizadas 

em 2012 e 2013, sobre desmaterialização 

de processos e sobre o papel da 

Sociedade da Informação na reforma do 

Estado, a APDSI propõe-se fazer mais 

uma vez um ponto de situação e refletir 

sobre o papel das tecnologias da 

informação na melhoria do funcionamento 

dos serviços públicos, procurando deste 

modo dar um contributo da sociedade civil 

para os desafios atuais e sobre as áreas 

prioritárias para o progresso do e-

Government em Portugal.  

2.3 Administração Pública 

ATIVIDADE Nº   3184-02 

NATUREZA                     Conferência 

LÍDER                      Luis Vidigal 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO               €5 000 
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O Business Intelligence na 

Administração Pública 

Cada vez se colocam mais desafios à 

gestão dos organismos da Administração 

Pública (AP). Economia, eficiência e 

eficácia deixaram de ser conceitos vagos 

para passarem a ser exigências para o 

gestor público. Cada vez mais, os 

organismos utilizam sistemas de gestão 

documental e de gestão dos processos que, 

associados aos ERP e aos sistemas 

operacionais, geram indicadores e 

informação fundamental para a gestão. 

É fundamental que a AP tome 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) 

poderá ser decisivo.  
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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 2014, a APDSI pretende concluir o 

Estudo cuja primeira fase foi apresentada 

em Maio de 2013. Os objetivos mantêm-se 

e são, genericamente, os seguintes: 

• Estruturar a proposta de valor do conceito 

de BI no contexto específico da AP; 

• Identificar experiências e boas práticas 

existentes; 

• Perspetivar o futuro, propondo 

recomendações. 

 

2.3 Administração Pública 

ATIVIDADE Nº   2171 

NATUREZA                              Estudo 

LÍDER    João Catarino Tavares 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €10 000 
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As TIC e a Saúde no Portugal de 

2014 

O setor da Saúde em Portugal tem estado 

a atravessar um período de enorme 

mudança, tendo-se tornado necessário 

intensificar essa mudança devido à crise 

orçamental em que o País se encontra. 

O papel das TIC nesta área vai  fortalecer-

se porque o governo e os responsáveis de 

organismos da AP do setor necessitam 

que a mudança em causa se concretize 

com a maior eficácia e controlo sem perca 

de eficiência e qualidade  

Os responsáveis do setor estão a 

aproveitar a situação como oportunidade 

para rever e redesenhar sistemas de 

informação no sentido de uma maior 

integração e de reaproveitamento de 

recursos.  

Naturalmente que, a par das 

preocupações atrás referidas, continuar-

se-á a verificar uma utilização crescente 

das TIC na área da Saúde 
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As transações eletrónicas  e os novos 

paradigmas de aprendizagem, interação  e 

decisão estão no campo das soluções 

expectáveis.  

Com este evento pretende-se trazer para 

a sociedade civil um momento de reflexão 

sobre estas questões, assim como sobre a 

posição em que se encontra Portugal 

nesta trajetória  de mudança.  

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. 

2.3 Administração Pública 

ATIVIDADE Nº   2107-05 

NATUREZA                      Conferência 

LÍDER               Helena Monteiro 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         8 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €12 000 
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Licenciamento Zero: Desafios para um 

novo paradigma nos serviços públicos 

A iniciativa “Licenciamento Zero”, 

incorporando os princípios decorrentes da 

Diretiva de Serviços, transposta para 

Portugal pelo Decreto-Lei nº 92/2010, de 

26 de Julho, ambiciona tornar o início de 

uma atividade económica mais simples, 

mais rápido, mais transparente e mais 

barato, e, deste modo, contribuir para o 

aumento da competitividade de cada um 

dos concelhos, do País, e da União 

Europeia. 

Este regime legal, aprovado pelo Decreto-

Lei n. 48/2011, de 1 de Abril, centra-se na 

simplificação do regime de exercício de 

diversas atividades económicas e na 

desmaterialização dos respetivos 

procedimentos administrativos através do 

balcão único electrónico nacional, 

designado “Balcão do Empreendedor”, 

acessível diretamente através do Portal da 

Empresa ou, por via mediada, através dos 
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balcões presenciais das entidades 

públicas competentes. 

Trata-se de tentar minimizar critérios de 

“mais ou menos” e generalizar o 

paradigma do “sim ou não” no processo 

decisório, aumentando deste modo o rigor 

e a transparência dos serviços públicos. 

O papel verdadeiramente disruptivo desta 

medida de modernização administrativa, 

que poderá ser aplicada a outras áreas 

como a justiça, o ambiente, o urbanismo, 

etc., tem criado algumas dúvidas e 

resistências nesta fase de implementação, 

no seio da administração central e das 

autarquias, pelo que a APDSI e a Agência 

para a Modernização Administrativa 

decidiram promover no primeiro semestre 

de 2014 um evento dedicado a este tema, 

vindo ao encontro das preocupações 

suscitadas no âmbito do Grupo de 

Reflexão da Administração Pública 

(GR@P). 

2.3 Administração Pública 

ATIVIDADE Nº   3190 

NATUREZA                        Workshop 

LÍDER                      Luis Vidigal 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                                  

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO               €8 000 

31 



2.4  Delegação Norte 
 

O território é o elemento crítico do arranque de um 

negócio e o ecossistema territorial, apontou, 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 Arrábida 2010 



Delegação Norte – Atividades 

A Delegação Norte da APDSI pretende 

focar as suas atividades na mobilização 

dos associados da região, no 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. 

Serão promovidas as seguintes ações: 

 

i) Grupo Norte de Associados 

É prioridade para 2014 a angariação de 

novos associados na região norte bem 

como o reforço da ligação da Delegação 

com os seus associados com prioridade à 

utilização de ferramentas da Web-social. 
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ii) Importa Conhecer 

Será continuada a iniciativa “Importa 

conhecer”. Em 2014 terá como tema 

“Perspetivar MML”, pretendendo-se 

promover a reflexão e o debate sobre o 

futuro da Sociedade da informação no 

horizonte 2050. 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; 

b. Promover a discussão do Relatório num 

contexto académico/profissional, num 

workshop com convidados e aberto ao 

público; 

c. Promover a divulgação e a discussão 

do Relatório num contexto social e público 

(Espaços FNAC ou espaço similar); 

d. Publicar por via convencional e por via 

digital esse Relatório, bem como os 

contributos das suas discussões. 

2.4 Delegação Norte 

ATIVIDADE Nº   4122 

NATUREZA            Eventos Multiplos 

LÍDER                      Luis Amaral 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €12 500 
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Delegação Norte – Atividades 

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 

infra-estrutura de vídeo-conferência. 

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 em do 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 2014 de um 2º Encontro,  

Plano de Atividades 2014 2.4 Delegação Norte 
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com um envolvimento mais alargado das 

entidades Timorenses e com uma maior 

participação de delegados Portugueses.  



2.5  Atividades Regulares 
 

As condições socioeconómicas mudaram de forma 

evidente desde que os encontros da Arrábida tiveram 

início em 2002, mas a importância do debate é cada 

vez mais crítica, até porque é nos momentos de 

encruzilhada que se deve decidir a direção, ou as 

direções, a tomar. 
 

A crise económica global que o mundo enfrenta pode 

ser um momento de construção para criar uma «nova 

sociedade», onde a informação e o conhecimento 

assumam um papel transformador e facilitador da 

mudança. 

 

APDSI - Fórum Arrábida 2009 



Fórum da Arrábida – Repensar o 

Futuro da SI: “O Futuro das Cidades 

na Era da SI” 
Este encontro vem na continuidade dos 

encontros anuais realizados desde 2002 e 

tem como objetivo reunir um conjunto de 

personalidades que possam em conjunto, 

e de diferentes perspetivas, refletir  e 

explorar novas ideias e entendimentos 

sobre a evolução e o futuro da Sociedade 

da Informação (SI) e do Conhecimento em 

Portugal. 

Pretende-se continuar um processo de 

análise e de reflexão sobre o que poderá 

ser a evolução e o futuro das cidades na 

era da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. 

O desenvolvimento das TIC, em especial 

nas áreas das tecnologias wireless, dos 

smart devices, da computação ubíqua, dos 

sistemas biométricos ou das redes 

sensoriais potenciam de uma forma 

marcante a criação de ambientes 

inteligentes com impacto importante no 

desenho evolutivo das cidades. 
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A SI deverá ser assim parte integrante na 

planificação urbana com impacto em áreas 

importantes de que são exemplos a 

melhoria da coesão social, arquitetura e 

design, os transportes, a segurança ou o 

inter-funcionamento de sistemas e 

infraestruturas. As pessoas, os edifícios e 

outras infraestruturas poderão ser capazes 

de interagir digitalmente trocando 

informação inteligente e assumindo-se 

como entidades simultaneamente reais e 

virtuais.  

De que modo, os arquitetos e designers 

irão desenvolver os espaços urbanos ? 

Este encontro procurará juntar instituições 

e individualidades nacionais que de algum 

modo estejam a trabalhar neste domínio 

do conhecimento.  

Trata-se assim de mais um contributo da 

APDSI  para a reflexão sobre a construção 

do nosso futuro. 
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ATIVIDADE Nº   4016-13 

NATUREZA      Encontro de Reflexão 

LÍDER            Direção da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                        ANACOM 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €15 000 
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Dia Mundial das Telecomunicações 

e da Sociedade da Informação – 2014 

O Dia Mundial das Telecomunicações e da 

Sociedade da Informação comemora-se a 

17 de maio, (WTISD -2014 World 

Telecommunication and Information 

Society Day), sendo levado a cabo sob os 

auspícios da ONU desde 1969. Em 2014 

terá como tema: Broadband for 

Sustainable Development 

A APDSI pretende continuar a atribuir a 

este evento uma relevância que conduza a 

um desenvolvimento da notoriedade desta 

efeméride. 

Pretende-se, à semelhança de anos 

anteriores, realizar um conjunto de 

eventos de âmbito nacional envolvendo as 

associações representativas de diversos 

componentes setoriais da sociedade da 

informação e do conhecimento, com a 

colaboração de entidades públicas, 

museológicas, empresas de comunicação 

social e associações empresariais e de 
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consumidores que pretendam aderir à 

iniciativa. 

Irá procurar dar-se ao Dia Mundial das 

Telecomunicações e da Sociedade da 

Informação, à semelhança de anos 

anteriores, a projeção mediática que o 

papel atualmente desempenhado por este 

domínio na Sociedade Civil portuguesa 

justamente merece. 

ATIVIDADE Nº   1128-04 

NATUREZA             Eventos Múltiplos 

LÍDER           Direção  da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         3 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €6 000 
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Dia Internacional da Internet – 2014 

O Dia Internacional da Internet é 

celebrado todos os anos a 29 de Outubro 

desde 2005, para comemorar o envio da 

primeira mensagem electrónica utilizando 

packet-switching network em 1969, 

transmitindo apenas as letras “L” e “O”, ao 

tentar enviar a palavra “LOGIN”, entre a 

Universidade da Califórnia (UCLA) e o 

Stanford Research Institute, por Charley 

Kline, um jovem programador da UCLA, 

sob a supervisão do Prof. Leonard 

Kleinrock, protagonizando o nascimento 

da ARPANET.  

O Dia Internacional da Internet celebra 

este grande desígnio democrático que, no 

essencial, está ligado à ideia de libertação 

e cidadania à escala global, proporcionado 

uma igualdade de oportunidades e partilha 

de serviços entre pessoas conectadas no 

mundo inteiro. 
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ATIVIDADE Nº   5191 

NATUREZA             Eventos Múltiplos 

LÍDER           Direção  da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         3 meses 

PATROCÍNIOS                                   

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €6 000 
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Apesar do conceito ser atribuído a Fritz 

Machlup  em 1933, pode-se dizer que 

nasce  

neste dia 29 de Outubro de 1969 a 

verdadeira “Sociedade da Informação”. Este 

novo modelo de organização das 

sociedades baseado na Internet assenta 

num modo de desenvolvimento social e 

económico onde a informação, como meio 

de criação de conhecimento, desempenha 

um papel fundamental na produção de 

riqueza e na contribuição para o bem-estar 

e qualidade de vida dos cidadãos. A 

Internet constituiu uma condição para o 

avanço da Sociedade da Informação 

permitindo o acesso cada vez mais 

democratizado e global às Tecnologias de 

Informação e Comunicação, que passaram 

a estar presentes no nosso quotidiano, 

transformando-se em instrumentos 



Dia Internacional da Internet – 2014 

indispensáveis às comunicações pessoais, 

de trabalho e de lazer. 

Reconhecendo a importância deste dia, 

APDSI organizará a 29 de Outubro de 

2014 um evento comemorativo capaz de 

mobilizar a sociedade civil, a academia, o 

mercado, os media e as várias instituições 

públicas relevantes para os benefícios e 

desafios da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento à escala nacional e global. 
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Prémios e Homenagens “Sociedade 

da Informação” 

Desde o início da sua atividade que a 

APDSI promove anualmente a atribuição 

de um conjunto de prémios e presta 

homenagens, com o mesmo espírito com 

que leva a cabo outras iniciativas.  

Atualmente é atribuído o prémio 

“Personalidade do Ano no domínio da 

Sociedade da Informação e do 

Conhecimento” e é prestada 

postumamente uma “Homenagem a Uma 

Vida”. A entrega do prémio e da 

homenagem póstuma têm lugar em 

sessão conjunta.  

Em 2014 a APDSI colaborará com a 

SEMA e a AMA na atribuição do prémio 

”Diogo Vasconcelos ” sobre a 

reutilização de dados abertos na A.P. 
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ATIVIDADE Nº   4018 

NATUREZA  Prémios e Homenagens 

LÍDER            Direção da APDSI 
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Prémio “Personalidade do Ano no 

domínio da Sociedade da Informação” 

Este prémio tem por objetivo destacar e 

galardoar anualmente uma personalidade 

que se tenha distinguido pelo seu 

contributo para o desenvolvimento da 

Sociedade da Informação e do 

Conhecimento em Portugal.  

Um júri escolhe, de um conjunto de 

nomeações propostas por sócios da 

APDSI e por entidades especificamente 

convidadas para o efeito, a personalidade 

a quem é atribuído o prémio 

Personalidade do Ano 2014.  

Este prémio, que tem o patrocínio das 

empresas Oracle e CGI, conta com o 

apoio do Jornal Expresso. 

Em 2014 tem lugar 11ª edição deste 

Prémio.  
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ATIVIDADE Nº   4018-25 

NATUREZA      Encontro de Reflexão 

LÍDER            Direção da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIO              Oracle, Logica e Expresso 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €10 000 
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Homenagem a “Uma Vida” 

A APDSI considera que é seu dever 

promover, através de uma cerimónia 

singela, uma homenagem póstuma a uma 

personalidade portuguesa que, ao longo 

da sua vida, se tenha distinguido por um 

contributo afirmativo para o 

desenvolvimento da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento em 

Portugal.  

A Homenagem a “Uma Vida” constituirá 

assim uma posição pública da APDSI em 

reconhecimento e em agradecimento pelo 

contributo do homenageado em nome da 

sociedade portuguesa.  

Em 2014 tem lugar a oitava edição desta 

Homenagem.  
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ATIVIDADE Nº   4018-26 

NATUREZA                    Homenagem 

LÍDER            Direção da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                        6 meses 

PATROCÍNIO            Oracle, Logica e  Expresso 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO               €5 000 
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Prémio “Diogo Vasconcelos”: 

Reutilização de Dados Abertos na A.P.  

Dados abertos (open data) correspondem 

à ideia de que certos dados devem estar 

disponíveis para que todos usem e 

publiquem, sem restrições de direitos 

autorais e patentes ou outros mecanismos 

de controle.  

A informação do setor público é um 

recurso com um enorme potencial 

económico, pois representa uma matéria-

prima para novos serviços e produtos de 

valor acrescentado. 

Em agosto de 2007, foi publicada a Lei 

46/2007, que regula o acesso aos 

documentos administrativos e a sua 

reutilização, transpondo para a ordem 

jurídica nacional a Diretiva n.º 2003/98/CE, 

relativa à reutilização de informações do 

setor público. começa agora a dar os 

primeiros passos na disponibilização de 

alguns dados públicos, através da 

iniciativa Dados.gov. 
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ATIVIDADE Nº   5192 

NATUREZA                    Homenagem 

LÍDER            Direção da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIO                                              SEMA 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €15 000 
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Com objetivos de promover a reutilização 

de informação do setor público, a APDSI, 

com o alto patrocínio da Secretaria de 

Estado da Modernização Administrativa e 

o apoio da Agência para a Modernização 

Administrativa, irá organizar um concurso 

para premiar as melhores aplicações 

informáticas que utilizem dados abertos 

disponibilizados pela administração 

pública portuguesa. 

Este concurso visa igualmente honrar a 

memória de Diogo Vasconcelos, enquanto 

personalidade de referência na promoção 

da sociedade da informação em Portugal 

 

 



Olimpíadas da Informática 2014 

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, 

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 

crescente, tanto em interesse e 

intensidade das participações, como em 

número de alunos e de escolas, como na 

conquista de posições muito elevadas nas 

classificações finais. 
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ATIVIDADE Nº   4035-10 

NATUREZA                         Concurso 

LÍDER                 Pedro Ribeiro e Pedro Guerreiro 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         6 meses 

PATROCÍNIOS                         

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €15 000 

As finais nacionais têm normalmente lugar 

em diversas regiões do país. 
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Debate com os Partidos Políticos 

sobre a Sociedade da Informação e 

do Conhecimento 

A primeira realização pública da APDSI foi 

a realização 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 operacional 

do Estado quer no do padrão de 

desenvolvimento do perfil de 

competências do País, na procura de 

construção e consolidação de fatores  de 

competitividade, esta iniciativa tem vindo a 

ser reeditada em cada campanha eleitoral 

para a Assembleia da República e,  
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quando oportuno, a meio das respetivas  

legislaturas, o que lhe dá o seu carácter 

regular. 

2.5 Atividades Regulares 

ATIVIDADE Nº   4036-11 

NATUREZA                             Debate 

LÍDER            Direção da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                         3 meses 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO                €5 000 
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FNGIS – Forum Não Governamental 

Para a Inclusão Social  

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 

politicas do âmbito da inclusão social e 

respetivos planos e medidas nacionais e 

setoriais, tendo em vista a efetiva 

participação de todos os atores na 

construção, monitorização e avaliação das 

politicas e medidas de combate à pobreza 

e exclusão social. 

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 
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as iniciativas da sociedade civil 

convergirem no sentido de se garantir o 

acesso universal aos benefícios que 

decorrem da inclusão digital. 

Nestes termos a APDSI, enquanto 

membro permanente do FNGIS, 

continuará 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 promoção, 

desenvolvimento e adoção generalizada 

da sociedade da informação, 

designadamente com os seguintes 

objetivos globais: 

• Garantir o contributo do setor não 

governamental para o Programa 

Nacional de Reformas; 

• Divulgação e circulação de informação; 

• Articulação Setor Não Governamental / 

Governamental. 
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ATIVIDADE Nº   5119 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                      Luis Vidigal 

PRAZO DE EXECUÇÃO                   Permanente 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO               €3 000 
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PASC – Plataforma Activa da 

Sociedade Civil    

A PASC "Plataforma Activa da Sociedade 

Civil" é uma plataforma de associações,  

criada há quase quatro anos e que 

congrega à data mais de três dezenas de 

associações da Sociedade Civil em 

Portugal (Cf. www.pasc-

plataformaactiva.org) 

A PASC tem-se afirmado como uma das 

vozes mais representativas da Sociedade 

Civil em Portugal.  

Como tem sido diagnosticado pelas mais 

diversas personalidades a  Sociedade Civil 

em Portugal é ainda bastante débil, sendo 

essa umas das principais razões para a 

crise estrutural em que estamos. 

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 PASC foi 

criada para fortalecer a Sociedade Civil  
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em Portugal, desde logo criando uma 

estrutura onde todas as Associações da 

Sociedade Civil pudessem trabalhar em 

rede, já que outra das diagnosticadas 

debilidades da nossa Sociedade Civil tem 

sido a dificuldade em agir em conjunto. 

A PASC : apoia e difunde, através dos 

seus meios, as atividades desenvolvidas 

pelas associações aderentes; promove 

atividades próprias, através de Grupos de 

Trabalho.  

Em tempo oportuno a APDSI aderiu à 

plataforma PASC e desde então tem 

colaborado na sua coordenação e tem 

participado na organização e realização de 

algumas das suas atividades. 

No quadro do PA 2014, a APDSI 

continuará a participar nas atividades da 

PASC procurando continuadamente 

informar e apelar à participação dos seus 

associados. 
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ATIVIDADE Nº   9165 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER       José Gomes Almeida 

PRAZO DE EXECUÇÃO                   Permanente 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €10 000 
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Grupo de Alto Nível (GAN) 

O Grupo de Alto Nível (GAN) tem a 

missão de facultar à APDSI, de uma forma 

sistemática e continuada, uma avaliação 

qualitativa e quantitativa da ação  dos 

órgãos de soberania e de outras iniciativas 

relevantes na área da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento (SI).  

O GAN conta como principais padrões de 

referência: o programa eleitoral, as 

Grandes Opções do Plano, o Programa do 

Governo, estudos e estatísticas nacionais 

e internacionais, e outros documentos que 

se julguem pertinentes. 

O GAN é composto por um número ímpar 

de membros selecionados individualmente 

pela Direção  da Associação, os quais, 

nessa sua colaboração, colocam o seu 

conhecimento, a sua experiência e esforço 

individual ao serviço da comunidade 

nacional. 
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A experiência e responsabilidades 

profissionais dos membros constituem o 

principal valor do GAN – procurando-se 

que estejam representados vários setores 

da economia e da sociedade portuguesa. 

O GAN produz periodicamente um 

documento de posição sobre um tema de 

interesse nacional, procurando-se sempre 

que o mesmo seja pertinente, atual e 

relevante relativamente à SI.  

A ação  do GAN constitui uma 

colaboração competente e interessada, 

ajudando a melhorar e/ou ajustar ações 

que o Governo esteja a desenvolver ou a 

planear, e que tenham impacto na SI.  

Em 2014, procurar-se-á renovar e 

redinamizar a atividade do GAN, com vista 

ao aumento da visibilidade e do impacto 

das suas tomadas de posição. 
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ATIVIDADE Nº   4059 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER       Presidente da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                   Permanente 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              €10 000 
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Conselho Geral da APDSI (CG) 

O Conselho Geral é um órgão estatutário 

consultivo concebido para apoiar a 

Direção na condução dos destinos da 

Associação.  

Pela sua criteriosa composição, para a 

qual são especificamente convidadas 

personalidades de relevo no 

desenvolvimento da Sociedade da 

Informação, o Conselho constitui um 

valiosíssimo ativo de capital humano ao 

qual urge dar maior eficácia na orientação 

estratégica da APDSI.  

Constitui, neste contexto, um importante 

objetivo encontrar formas viáveis, e 

inovadoras, de redinamizar a intervenção 

do Conselho na vida da Associação 

assegurando um maior envolvimento com 

a sua projeção pública.  
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ATIVIDADE Nº   5185 

NATUREZA             Orgão Estatutário 

LÍDER       Presidente da APDSI 

PRAZO DE EXECUÇÃO                   Permanente 
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Grupos Permanentes da APDSI 

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 relevantes, devem 

ser acompanhados de uma forma 

sistemática, permanente e cuidada.  

Só assim, de uma forma descentralizada e 

multidisciplinar, será possível à APDSI 

criar as 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.  

Como alvo de acompanhamento 

sistemático, foram identificadas como 

prioritárias, as áreas temáticas 

“Educação”, “Justiça”, “Saúde”, “Negócio 

Eletrónico”, “Segurança na Sociedade da  
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Informação”, “Fórum Profissional”, 

“Sistemas de Informação Geográfica” “ 

Media” ,“Web 2.0”, “Grupo de Reflexão da 

Administração Pública” e “Grupo de 

Informação Documental” e mais 

recentemente “Glossário da Sociedade da 

Informação” e “Futuros da Sociedade da 

Informação”. Enriquecendo este conjunto 

foi criado o “Fórum de Executivos da 

Sociedade da Informação (FESI)” como 

espaço de debate e de reflexão participado 

por dirigentes de alto nível envolvidos na 

construção da Sociedade da Informação e 

do Conhecimento.  

Alguns destes grupos foram constituídos no 

passado recente ou vão ser constituídos, 

apresentando por isso níveis distintos de 

realizações externas, perspetivando-se 

assim a ativação e ação continuada destes 

grupos permanentes, no âmbito da APDSI, 

para assegurar, em cada área referida, os 

objetivos gerais enunciados.  
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ATIVIDADE Nº   4060 

NATUREZA      Grupos Permanentes 

LÍDER / CO-LEADER          Específico por Grupo 

PRAZO DE EXECUÇÃO                   Permanente 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO   

POR GRUPO :                                        €10 000 
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Grupo “Negócio Eletrónico” (GNE)  

Ações para 2014: 

(1)  Estudo de acessibilidade WEB 

Realização de Estudo (já em curso) 

relativo a “Ponto de situação das maiores 

Empresas Portuguesas 2013”, segundo as 

normas WCAG 2.0. da W3C 

(Apresentação em Lisboa em local a 

confirmar – Maio/Junho) 

A acessibilidade Web consiste em 

possibilitar que todas as pessoas com 

necessidades especiais possam 

percepcionar, 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. 
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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 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. 
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ATIVIDADE Nº   4060-01 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                     Ramiro Gonçalves 

CO-LIER                   Jorge Pereira 
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Grupo “Negócio Eletrónico” (GNE) 

(2) Fórum de Executivos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mais informações sobre o FESI na página 57 deste 

plano de atividades 
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Grupo “Educação” (GE) 

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 educação e do 

conhecimento, mas sobretudo focando-se 

em dois planos de atuação :  

• Plano Vertical - Na relação do sistema de 

ensino organizado por níveis de ensino - 

pré-escolar, 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 

educação e do conhecimento. Foram 

identificados os seguintes temas: 

Currículo, Órgãos de Gestão, Professores 

e Alunos.  

• Plano Horizontal - Onde a Educação se 

entrecruza com outras áreas da sociedade 

vitais para o desenvolvimento da  
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sociedade da informação e do 

conhecimento. Foram identificados os 

seguintes temas: Formação ao longo da 

vida, literacia tecnológica e info-exclusão. 
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NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                              João Correia de Freitas 

CO-LIDER  
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Grupo “Justiça” (GJ) 

Assegurar a atividade, segundo o modelo 

organizacional definido para as estruturas 

de grupos permanentes, de um grupo 

especializado que permita à APDSI 

acompanhar em permanência a temática 

da Justiça.  

No âmbito da abordagem de temas 

específicos, o Grupo decidiu centrar os 

seus esforços no tema: Democratização e 

Modernização do Processo Legislativo. 

Numa primeira abordagem ao tema, por 

forma a delimitar o seu âmbito, entendeu-

se que o tratamento se deveria centrar, 

num primeiro trabalho, no estudo do que 

constituem as best practices na produção 

legislativa, partindo das experiências nos 

diferentes países da União Europeia e dos 

EUA, e abordando vertentes como a 

coerência legislativa, concentração de 

emissão e prévia revisão, revogação de 

legislação anacrónica, análise de impactos 
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financeiros e sociais, revisão técnica e 

discussão pública, entre outros aspetos .  

Desenvolver uma colaboração efetiva  

com a Secretaria de Estado da Justiça. 

Pretende-se com esta colaboração, que 

será formalizada através de um protocolo, 

envolver o Ministério da Justiça nos 

trabalhos do Grupo, trazendo assim um 

precioso contributo para os resultados a 

apresentar, como disponibilizar o Grupo 

para participação nos projetos  que estão 

a ser levados a cabo pelo Ministério da 

Justiça, aportando a estes a nossa 

experiência e os nossos conhecimentos. A 

aproximação da APDSI e do Ministério da 

Justiça, com as sinergias criadas nos dois 

sentidos permitirá um maior, mais eficiente 

e mais focado desenvolvimento da 

Sociedade da Informação no setor da 

Justiça. 
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NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                          Fernando Resina da Silva 

CO-LIDER                  Luisa Proença              
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Grupo “Saúde” (GS) 

Assegurar a atividade, segundo o modelo 

organizacional já definido para as 

estruturas de grupos permanentes, que 

permita à APDSI acompanhar em 

permanência um Fórum relacionado com 

a Sociedade da Informação e a Saúde.  

O Grupo colabora e participa em 

iniciativas promovidas pelo sector da 

Saúde. 

Para 2014 este grupo incidirá a sua 

atenção nas transformações que irão 

ocorrer no ecossistema da saúde 

decorrentes das políticas e orientações em 

curso.  

Uma especial atenção será dada à 

reorganização e otimização de sistemas e 

tecnologias de gestão de informação nos 

cuidados primários, nos hospitais e na 

rede de cuidados continuados. 

Plano de Atividades 2014 2.5 Atividades Regulares 

ATIVIDADE Nº   4060-04 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                         Helena Monteiro 

CO-LIDER            António V. Cunha                            
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Fórum Profissional (FP) 

Este grupo permanente, funcionando 

segundo o modelo organizacional definido 

para as estruturas de grupos 

permanentes, orienta a sua ação  no 

sentido de manter um Fórum permanente 

associado às profissões mais diretamente  

relacionadas com as TIC. As Atividades 

deste grupo “Fórum Profissional” focam os 

diversos aspetos  associados à vertente 

profissional dos agentes que intervêm, 

com responsabilidade direta , na 

construção e na evolução da Sociedade 

da Informação.  

Essas Atividades incluem: observação, 

análise, produção de recomendações, 

dinamização de ações de divulgação e de 

discussão sobre temas que definem a 

esfera de ação  do grupo. 

Este grupo concentrará no presente ano a 

sua atividade em temas relacionados com 

a gestão de competências, em particular,  
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acompanhando e colaborando no grupo 

IP3 da IFIP 
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ATIVIDADE Nº   4060-05 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                                

CO-LIDER                                
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Grupo “Sistemas de Informação 

Geográfica” (GSIG) 

O GSIG visa assegurar a atividade, 

segundo o modelo organizacional definido 

para as estruturas de grupos 

permanentes, de um grupo especializado 

que permita à APDSI acompanhar em 

permanência a temática dos Sistemas de 

Informação Geográfica e da Informação 

Espacial. 

O Grupo Permanente de Sistemas de 

Informação Geográfica (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 capaz de 

suscitar grande interesse junto da 

comunidade SIG, mas também em 

audiências mais vastas. 
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NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                        Mario Rui Gomes 

CO-LIDER              Fernando Bação 
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No final de 2013, verificou-se a fusão do 

GSIG com o grupo ad hoc denominado 

“Geocompetitivo”, o qual foi responsável 

desde o início da atividade da APDSI por 

um conjunto de estudos e eventos 

relacionados com este tema. 

 



Fórum de Executivos da Sociedade 

da Informação (FESI) 

Tendo em conta a relevância da existência 

de um espaço específico de interacção 

directa entre a globalidade da actividade 

da APDSI, expressada designadamente 

nos resultados mais significativos 

atingidos em iniciativas por esta 

desenvolvidas, e a comunidade dos 

executivos empresariais dedicados às 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação, o Fórum dos Executivos de 

Sistemas de Informação (FESI) irá 

procurar continuar a realização de 

encontros com o formato de jantar-debate 

ao longo de 2014. Transportar-se-á para 

esses encontros a apresentação e 

discussão das conclusões dos estudos e 

outras iniciativas dos diversos grupos 

pelos quais se espraia a actividade da 

APDSI, com uma preocupação 

permanente de aproximação aos 

interesses daquela comunidade. 
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ATIVIDADE Nº   4060-07 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                     Magalhães Corrêa 

CO-LIDER                        Luis Pinto 
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Grupo “WEB 2.0” (GWEB2.0) 

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. 

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. 

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 
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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 

desenvolver algumas outras que a seguir 

se descrevem.  

Ações para 2014:  

• Fatores críticos de sucesso para a 

utilização institucional das ferramentas 

Web 2.0  

A APDSI propõe-se realizar um estudo 

para perceber o nível de impacto que 

resulta da utilização das redes sociais pela 

administração pública local. O Facebook, 

o Twitter, o Flickr e o YouTube são já 

elementos comuns no portfolio de canais 
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ATIVIDADE Nº   4060-09 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                                 Ana Neves 

CO-LIDER                      Luis Vidigal 
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Grupo “WEB 2.0” (GWEB2.0) 
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de comunicação considerados pelas 

autarquias e juntas de freguesia. Falta, 

porém, perceber até que ponto estão a ser 

utilizados e, mais importante ainda, qual o 

grau de impacto dessa utilização.  

• Relação da web 2.0 com vários eixos da 

sociedade 

Durante o ano iremos organizar pequenos-

almoços-debate sobre o papel que a web 

2.0 (redes e ferramentas sociais) estão e 

podem vir a ter em algumas áreas da 

nossa vida, como por exemplo na saúde, 

na justiça, na cultura, na educação. 

• Dados abertos, transparência e 

participação pública 

A temática dos dados abertos tem vindo a 

tornar-se cada vez mais importante. 

Considerado por muitos um direito dos 

cidadãos, o acesso livre aos dados é visto 

por muitos outros como um risco à 

segurança e uma violação à privacidade. 

Com o lançamento da plataforma 

Dados.gov.pt, importa refletir sobre as 

vantagens e desvantagens do acesso livre 

aos dados, bem como pensar em 

potenciais aplicações para esses mesmos 

dados. A APDSI propõe-se, em 

colaboração com a AMA e outras 

associações da sociedade civil, organizar 

um debate aberto que informe, explore 

cenários e ofereça ideias nesta área. Esta 

atividade será desenvolvida de forma 

concertada com o “Prémio Diogo 

Vasconcelos”. 

• Realização de Workshops sobre as 

potencialidades, receios e aplicações 

práticas nos diversos setores das 

ferramentas Web 2.0 



Grupo “Segurança na Sociedade da 

Informação” (GSSI) 

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: 

• Promoção do desenvolvimento de 

políticas públicas que tenham como 

objetivos a melhoria da qualidade de vida 

e a defesa dos interesses de todos os 

cidadãos, e a modernização do aparelho 

de Estado e do seu funcionamento; 
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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; 

• Promoção da melhoria do conhecimento 

nas novas oportunidades e nos riscos 

emergentes, resultantes da evolução 

tecnológica e de cenários de ameaças e 

vulnerabilidades; 

• 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 2014: 

2.5 Atividades Regulares 

ATIVIDADE Nº   4060-08 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                            Manuel Barros 

CO-LIDER          Gomes de Almeida 

PATROCÍNIO                                       ANACOM 
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Grupo “Segurança na Sociedade da 

Informação” (GSSI) 

a) Realizar um encontro alargado sobre 

“Cibersegurança  e Privacidade – Lições 

aprendidas”; 

 

b) Realizar um workshop orientado para a 

discussão do tema "Privacidade e risco 

geral“. 
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Grupo “Media” (GM) 

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. Tendo o 

conceito Media um espetro  

suficientemente alargado, este grupo 

deverá atuar  em cooperação com a 

atividade de outros grupos permanentes 

da APDSI que de algum modo se possam 
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sobrepor com este domínio, 

nomeadamente com o grupo da Web2.0 . 

A atividade deste grupo permitirá à APDSI 

tomar posições consistentes e em tempo 

oportuno sobre alterações que se estão a 

verificar no domínio dos Media e que de 

algum modo possam ter a ver com o 

desenvolvimento da Sociedade da 

Informação do Conhecimento 

2.5 Atividades Regulares 

ATIVIDADE Nº   4060-10 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                          Carlos Marques 

CO-LIDER                       
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Grupo de Informação Documental 

(GID) 

A Gestão Documental tem-se revelado 

uma das áreas de maior interesse na 

indústria TIC, com um crescimento anual 

sempre a dois dígitos, estando no cerne 

da desmaterialização dos processos em 

todas as organizações e sobretudo na 

administração pública enquanto sector 

capaz de gerar aplicações práticas de 

grande escala.  

Desde a agilização dos processos até à 

preservação digital iremos enfrentar 

realidades que impõem o recurso a 

diversas ferramentas tecnológicas com 

necessidade de interoperabilidade que nos 

conduz à necessidade de concertação de 

normas e boas práticas não apenas do 

ponto de vista tecnológico, mas sobretudo 

no âmbito semântico e organizacional.  

A necessidade de criação de uma cultura 

e de uma prática generalizada decorrente  
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do valor da informação não estruturada, 

alarga as preocupações com a Gestão 

Documental e aumenta o interesse tanto 

de utilizadores como de fornecedores 

deste tipo de tecnologias mobilizando 

todos para um trabalho continuado num 

contexto associativo.  

A APDSI atenta a este fenómeno, decidiu 

criar um Grupo Permanente sobre 

Informação Documental. 

Em 2014 pretende-se conseguir as 

seguintes acções principais: 

a) Dinamização do grupo de informação 

documental enquanto fórum de discussão 

técnica em torno das seguintes questões 

principais: Requisitos da Gestão 

Documental, Princípios da Preservação 

Digital e Reutilização da Informação. 

b) Organização de workshops sobre a 

Gestão Documental, dirigido a sócios, na 

sede da APDSI; 
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ATIVIDADE Nº   4060-12 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                    Julio Rafael António                        

CO-LIDER                  Luisa Proença        
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Grupo de Informação Documental 

(GID) 

c) Organização de um encontro sobre 

Preservação Digital com a participação de 

especialistas e empresas representativas 

do sector; 

d) Publicação de colectânea com os 

diplomas e normas sobre Informação 

Documental. 
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Grupo de Reflexão da Administração 

Pública (GR@P) 

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. 

Serão abordados alguns temas que a 

APDSI considera como mais oportunos e 

pertinentes: 

• Modelos de Governance de sistemas e 

tecnologias da informação 
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• Estratégias de aquisição de produtos e 

serviços 

• Sistemas de informação de apoio à 

gestão (ERP, Business Intelligence, etc.) 

• Arquiteturas de sistemas e tecnologias 

• Interoperabilidade organizacional, 

semântica e tecnológica 

• Processos básicos para os eventos de 

vida dos cidadãos e das empresas 

• Repositórios únicos sobre pessoas, 

empresas, veículos, território, etc. 
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ATIVIDADE Nº   4060-11 

NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                                 Luis Vidigal                             

CO-LIDER               Helena Monteiro 
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Grupo “Glossário da Sociedade da 

Informação” (GGSI) 

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 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 
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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 publicada uma versão atualizada 

e ampliada. Iniciou-se em 2012 e concluiu-

se em 2013 uma versão online no âmbito 

do novo sítio Web da APDSI, utilizando-se 

para o efeito tecnologia de bases de 

dados. 

Pretende-se em 2014 editar uma nova 

versão do Glossário e criar as condições 

para a renovação do grupo e criar 

condições de sustentabilidade deste 

trabalho para o futuro. 
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NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                        Palma Fernandes 

CO-LIDER                       
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Grupo “Futuros da Sociedade da 

Informação” (GFSI) 

Diariamente apercebemos-nos de que 

vivemos uma época de profundas 

erápidas mudanças sejam elas de 

natureza tecnológica, social, económica 

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, qualquer que 

seja a forma como esta se apresentará no 

futuro. 

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. Tão 

importante como desenhar estes cenários 

torna-se igualmente importante fazer-se 

uma análise das suas implicações, 

identificando e explorando os seus  
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potenciais impactos para a sociedade em 

que nos inseriremos no futuro. 

Como tarefa inicial,  este grupo 

estabelecerá objetivos e um plano de 

trabalho bem como as metodologias de 

análise (pesquisas, tendências, 

entrevistas, workshops, seminários, 

apresentações, keynotes, briefings, 

cenários, visões, stakeholders, ….) bem 

como o modelo de trabalho entre os 

participantes. 

O “critical thinking” dos participantes sobre 

os domínios em análise será determinante 

para o sucesso do grupo, pelo que mesmo 

com pouca disponibilidade temporal de 

alguns potenciais participantes estes 

poderão dar um contributo imperdível para 

os objectivos deste grupo de trabalho. 
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NATUREZA          Grupo Permanente 

LÍDER                                         Francisco Tome 

CO-LIDER                       
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2.6 COOPERAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

Contudo, os valores que teoricamente estão 

subjacentes à vida e existência das organizações 

não se traduzem, muitas vezes, na prática 

quotidiana da sua atividade. 
 

Assim, o conceito de cooperação vai esvaziar-se 

com a competitividade, a qual, a ser exagerada ou 

mal medida, poderá afetar o bem-estar das 

organizações. 

APDSI - Fórum Arrábida 2007 



Sociedade da Informação em Timor 

Depois da realização em 1 de Dezembro 

de 2011 do 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 2014 de um 2º Encontro, 

com um envolvimento mais alargado das 

entidades Timorenses e com uma maior 

participação de delegados Portugueses. 
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ATIVIDADE Nº   6183 

NATUREZA                     Conferência 

LÍDER                     Luís Amaral 

PRAZO DE EXECUÇÃO                       12 meses 

PATROCÍNIOS                         

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO              € 6 000 
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Cooperação sobre o Governo 

Eletrónico na CPLP 

Na sequência da Conferência da CPLP 

sobre Governo Eletrónico,  organizada em 

2013 pela CPLP, AMA e APDSI, e no 

âmbito da organização da 2ª edição desta 

Conferência que se vai realizar em 2014 

em Luanda, estas entidades irão organizar 

dois Workshops através  de 

videoconferência, sobre Inovação em 

Serviços Públicos, em colaboração com 

as entidades coordenadoras do Governo 

Eletrónico de Angola. 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 importância crescente do foco no 

cidadão e nos agentes económicos; 

• Tendências da modernização 

administrativa e das TIC orientadas às 

pessoas; 
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• Cooperação, integração e 

interoperabilidade entre sistemas da 

administração pública; 

• Partilha de informação e repositórios 

comuns; 

• Canais de interação  tecnológica entre o 

Estado e a Sociedade; 

• 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.  

2.6 Cooperação, Desenvolvimento Social 

e Internacionalização 

ATIVIDADE Nº   6193 

NATUREZA                   Conferência e/ou Estudo 

LÍDER                     Luis Vidigal 

CO-LÍDER                                  Helena Monteiro 

PRAZO DE EXECUÇÃO                        

PATROCÍNIOS                         

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO               €7 000 
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Participação de Portugal na IFIP 

Em setembro  de 2005 a APDSI foi aceite 

como representante de Portugal na 

International Federation for Information 

Processing (IFIP), uma das mais antigas e 

prestigiadas agremiações internacionais 

no domínio das Tecnologias da 

Informação. 

Importa potenciar e valorizar de uma 

forma sustentada a participação 

portuguesa nessa federação, mediante o 

envolvimento de cientistas e membros 

oriundos dos meios empresariais nas suas 

Atividades, nomeadamente nos Comités 

Técnicos e Grupos de Trabalho, e ainda 

promovendo a realização de eventos de 

natureza científica e técnica no nosso 

País. 

Para atingir estes Objetivos a APDSI criou 

uma estrutura de coordenação específica 

designada por Grupo de Coordenação 

IFIP (GCI). 

 

Plano de Atividades 2014 

Em conformidade com as regras em vigor 

na IFIP, o GCI propôs oportunamente aos 

Comités Técnicos um conjunto de 

representantes nacionais, os quais foram 

todos aceites e nomeados pela Direção  

Internacional. Após revisão e estabelização 

da situação de 2013 deseja-se que em 

2014 os vários representantes continuem a 

levar a efeito eventos da IFIP em Portugal. 

Por outro lado, a IFIP avançou numa tarefa 

ambiciosa de criação de uma profissão 

internacional, International Professional 

Practice Partnership, destinada a assegurar 

liderança, enquanto competência chave, 

relativamente a todas as partes da indústria 

global de TI – tanto do lado do fornecedor 

como do lado do utilizador. 

Globalmente a Sociedade depende 

fortemente da indústria de TI, sendo esta 

2.6 Cooperação, Desenvolvimento Social 

e Internacionalização 

ATIVIDADE Nº   4064-09 

NATUREZA                   Conferência e/ou Estudo 

LÍDER              Francisco Tomé 

PRAZO DE EXECUÇÃO                        

PATROCÍNIOS                         

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO               €7 000 
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Participação de Portugal na IFIP 

imprescindível para se assegurar e 

melhorar a qualidade de vida no mundo 

desenvolvido. Ao mesmo tempo, o mundo 

em desenvolvimento está promover 

ativamente  a sua própria evolução 

através da adoção  crescente de soluções 

baseadas em TI. É indubitável que a 

indústria de TI é essencial para a 

Sociedade moderna. Por exemplo, não 

será normal que um utilizador de negócio 

eletrónico tenha conhecimento específico 

sobre onde são processadas as suas 

transações ou onde são armazenados os 

seus dados. 

Somente a criação de uma profissão 

globalmente forte, constituída por 

profissionais qualificados e experientes 

dará confiança aos utilizadores de 

sistemas de TI, sobretudo porque é 

importante que eles confiem nos sistemas 

Plano de Atividades 2014 

dos quais depende, em maior ou menor 

grau, a qualidade da sua vida. 

Na sua qualidade de membro das IFIP a 

APDSI entende dever participar nesta 

importante ação , contando acompanhar e 

colaborar com a IFIP e outros membros no 

sentido da possível construção da 

profissão referida. 
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e Internacionalização 
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3.  CONCLUSÕES 
 

A nova competitividade necessita também de Ética Social, 

relacionada com o conceito de cidadania do ponto de vista 

do comportamento das empresas em Sociedade. 
 

«O cidadão em primeiro lugar e as empresas em segundo 

têm de perceber que é fundamental ter padrões de 

comportamento social e aquilo que é o exercício da 

liberdade individual tem de ser complementado com o 

exercício de inclusão». 
 

A nova competitividade resultará, acima de tudo, num  

compromisso entre aquilo que é a cidadania individual e o 

foco orientado para a inovação e valor, «verdadeiros 

instrumentos de criação de riqueza de um país». 

 

APDSI – Fórum Arrábida 2010 



O programa de atividades deste ano prossegue na linha de 

continuidade das ações levadas a cabo em anos anteriores, tendo 

contudo presente a situação de crise económica em que o país e a 

Europa mergulharam a partir de 2007.  

O esforço em 2014 irá prosseguir no sentido de incrementar a 

solidez da APDSI pelo reforço da direção, pelo aumento da massa 

associativa individual e de uma melhoria da cobertura das empresas 

dos setores das tecnologias da informação e das comunicações, da 

consultoria especializada nesses domínios e de algumas empresas 

dos ‘media’, como sócios institucionais, que já hoje apresenta 

indicadores importantes.  

A execução deste programa continua a representar um desafio à 

capacidade mobilizadora da sociedade civil. A sua concretização 

requer o envolvimento das entidades com capacidade financiadora 

sem as quais as Atividades propostas ficarão inviabilizadas.  

O prémio “Personalidade do Ano da Sociedade da Informação”, e a 

“Homenagem a Uma Vida”, com patrocínios já assegurados e com o 

apoio de um grande órgão de comunicação social, irão continuar a 

dar um contributo decisivo para a mediatização dos objetivos da 

Associação. Idêntico resultado espera obter-se com a prossecução 

da atividade do “Grupo de Alto Nível”, com as comemorações do 

“Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade  da 

Informação”, com o “Dia da APDSI” que iniciaremos neste ano e  

ainda com os Grupos Permanentes.  

As condições de sustentabilidade da atividade da Associação são 

reforçadas através da dinamização de Grupos Permanentes focados 

em áreas relevantes de intervenção da Sociedade da Informação 

(Saúde, Justiça, Educação, Negócio Eletrónico, Fórum Profissional, 

Sistemas de Informação Geográfica, Segurança da Informação,  

Web 2.0, Media, Reflexão da Administração Pública, Informação 

Documenta, Glossário da Sociedade da Informação e Futuros da 

Sociedade da Informação) irão permitir a intervenção da APDSI 

nesses domínios de uma forma continuada.  

O Fórum de Executivos da Sociedade da Informação (FESI) poderá 

dar um importante contributo para a consciencialização deste grupo 

profissional que dispõe de um significativo potencial na 

transformação da sociedade, no sentido estatutariamente assumido 

pela APDSI.  

O Debate com os Partidos Políticos com assento na Assembleia da 

República é uma atividade sempre em aberto dado realizar-se a 

meio das campanhas eleitorais que podem sempre ocorrer a todo o 

momento, função da evolução política, e a meio das legislaturas. 

Embora seja nossa expetativa que a maioria das iniciativas incluídas 

nesta proposta de programa venham a ser executadas, será 

esclarecedor identificar aquelas que venham a receber apoio, na 

medida que esse próprio facto é indiciador da sua relevância para 

os agentes económicos, instituições públicas e sociedade em geral.  

Não é de excluir que algumas destas propostas sejam concretizadas 

através da mobilização de fundos da própria Associação, se houver 

capacidade para os gerar. Nesse sentido, a APDSI irá prosseguir 

uma política de atração de ‘Patrocínios Globais’, não adstritos a 

atividades específicas, como forma de financiamento de iniciativas 

que pela sua natureza não devam ter patrocínios diretos 

associados.  

A Sociedade da Informação e do Conhecimento em Portugal será 

também o reflexo do empenho que a sociedade civil conseguir 

demonstrar. Estamos perante um desafio em que Portugal e a sua 

sociedade civil têm uma missão a desempenhar para assegurar o 

seu próprio futuro.  
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A prossecução deste conjunto de atividades representa o 

compromisso da APDSI com a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e o aumento de competitividade dos agentes económicos 
portugueses, que julgamos ser possível apenas através da absorção 

dos paradigmas da Sociedade da Informação e do Conhecimento, 

num contexto democrático e de economia aberta. 

Esta abordagem sai reforçada num contexto de crise financeira e da 

economia real como aquele que predomina no ciclo económico 

presente. Apenas realçamos que as crises são igualmente 

momentos de oportunidade e é nesse espírito que a APDSI se 

posiciona.  

É fundamental não desperdiçar o contributo das TIC para o aumento 

de eficácia e a redução de custos na economia. Felizmente, esta 

mesma temática tem vindo a ter reflexo no discurso político desde 

há alguns anos. Deste modo, o esforço da APDSI terá de ser 

intensificado para que esse discurso se concretize num quadro 

abrangente de ações mobilizadoras de toda a sociedade, 

nomeadamente através do pleno aproveitamento da Agenda Digital 

nacional e europeia. 

Em 2014, termina o atual mandato da direção, sendo previsíveis 

alterações nos órgãos estatutários da APDSI, com o natural 

ajustamento nas prioridades de ação. 
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ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E  

DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE 

DA INFORMAÇÃO 

Rua Alexandre Cabral, 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa 

Portugal 

 

Tel.: (+351) 217 510 762 

Fax:  (+351) 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt 

URL: www.apdsi.pt 

 

Associação de Utilidade Pública 

Patrocinadores  Globais da APDSI 

 

ONGD  – Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 


