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1 Introdução
A Internet e a Web e, por consequência, a informação e os sistemas de informação, têm tido um
papel transformacional em todos os domínios da sociedade. Por essa razão, tem-se estudado
detalhadamente esses fenómenos, de forma a compreender de modo rigoroso os mesmos, na
tentativa de anteciparmos futuros desenvolvimentos e identificar oportunidades e ameaças.
O desenvolvimento acelerado a que temos vindo a assistir da denominada Sociedade da
Informação e do Conhecimento, onde vivemos e interatuamos, tem colocado desafios
crescentes aos indivíduos e às organizações para dar resposta à necessidade constante não só de
acompanhar os mais recentes avanços tecnológicos mas, também e sobretudo, de poder
explorar e aplicar de forma inovadora esses avanços em prol do seu desenvolvimento integrado
e sustentado e, em consequência, de toda a sociedade, no geral.
Como em qualquer fase de grande mudança na História, e são por demais os exemplos, é
necessário que existam elementos, indivíduos e/ou organizações capazes de assumirem um
papel de mediadores, intervencionistas ou agentes da mudança e inovação, que não se
comprometem com um determinado aspecto ou interesse mas, ao contrário, são capazes de
identificar o potencial e limitações do leque de todas as modificações e impactos que essas
mudanças trazem à sociedade. É neste contexto que a APDSI foi criada e se afirmou como a voz
da sociedade civil, trazendo à discussão temas de elevado interesse para todos, promovendo
estudos e determinando, até, cenários de futuro.
A Sociedade da Informação e do Conhecimento é altamente multidisciplinar que, não sendo a
mera união das disciplinas que se descrevem, é ao mesmo tempo mais que a mera intersecção
das mesmas. E vários exemplos podem ser dados. Um destes exemplos é o estudo da dinâmica
da Web: estará a Web a mudar de forma mais rápida que a nossa capacidade para a observar?
Como medir ou instrumentar a Web? Como identificar comportamentos e padrões? Como
analisar a sua estrutura sempre em mudança?
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Outro exemplo que podemos dar é a blogosfera: Quando e porquê começou a blogosfera?
Quem “bloga” e quanto? Porque “blogam”? O que escrevem nos blogs? É sempre o mesmo?
E sobre a segurança, confiança e privacidade? Qual é a verdadeira natureza das relações entre
indivíduos, grupos e organizações na Web? Como e porque é que a confiança e a privacidade se
quebram? E como é que tal fato altera a Web, se é que altera? Qual é o balanço entre soluções
técnicas e sociais para esses problemas? É possível o desenvolvimento de enquadramentos e
instituições legais apropriadas?
Que impactos criam todos esses aspectos na vida de cada um de nós, enquanto indivíduos,
enquanto cidadãos, enquanto profissionais, enquanto membros de organizações, enquanto
cidadãos?
Para se criarem os métodos e ferramentas que levem a uma compreensão destes fenómenos
importa que se desenvolva inovação criativa, design e engenharia, que se juntem os aspetos
sociais com os tecnológicos e que se crie o conhecimento que permita a sua interpretação e
análise, alojados numa organização independente e capaz de mobilizar quem tem um
contributo a dar a todos, de forma desinteressada,.
A reforma de modelos organizacionais na administração pública e a prestação de serviços
públicos através da implementação de instrumentos electrónicos tornou-se dimensão crítica da
Sociedade de Informação, essencial para o desenvolvimento económico e bem-estar social.
A Web, a informação e o conhecimento importam na sociedade atual de uma forma sem igual,
constituindo-se como uma parte essencial da própria Humanidade, uma parte essencial da
sociedade atual e futura. Compreender a Web constitui um enorme desafio.
Fazendo uma breve retrospectiva do que tem sido a ação da APDSI desde a sua génese aos dias
de hoje, percebemos que esta se tem focado, de várias e diferentes formas, na sensibilização de
todos, contribuindo com uma elevada capacidade para gerar valor acrescentado no processo de
investigação e análise, discussão, chamadas de atenção e tomadas de posição que potenciam a
tomada geral de consciência das temáticas, muitas vezes antes dos fenómenos ocorrerem, e em
áreas emergentes da Sociedade da Informação e do Conhecimento. Contudo, também
entendemos que este esforço, feito com a mobilização da Academia, de indivíduos
independentes e apenas enquanto cidadãos interessados, de empresas preocupadas, da
administração pública e de muito esforço conjunto, tem de ser mais potenciado por forma a
APDSI não perder a sua independência e, por consequência, o seu peso enquanto uma
representante da sociedade civil.
A APDSI, desde a sua criação, tem sido uma associação de causas. Este Plano de Atividades de
2017 pretende consolidar o trabalho e o reconhecimento atual da Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação desenvolvendo atividades em sintonia com as
causas e compromissos de ação que norteiam a sua atividade.
Todas as atividades deste Plano, em especial porque requerem intervenção altamente
qualificada de recursos humanos, só são exequíveis com o empenhamento direto dos sócios da
APDSI. Mantemos a perspetiva de que os nossos sócios individuais e coletivos são o nosso
‘capital humano’, a nossa energia e a nossa razão de ser. Nesse sentido, continuaremos a esforçarnos por uma ampla mobilização de vontades e de meios, procurando corresponder a todos
quantos participam e acompanham a nossa atividade. Por esse motivo, continuaremos o nosso
esforço de aumento do número de sócios, quer individuais, quer coletivos, objetivo que temos
vindo paulatinamente a alcançar e relativamente ao qual não pretendemos descansar.
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Este Plano de Actividades 2017 é um documento vivo que irá enquadrar e influenciar as
actividades da APDSI não só em 2017 mas também em anos futuros, estando sempre aberto à
inclusão de actividades que os nossos sócios individuais e colectivos considerem prioritários
para o desenvolvimento da Sociedade da Informação.
No plano financeiro, a APDSI manterá a gestão prudente que desde sempre a tem caracterizado,
vivendo criteriosamente dentro das suas possibilidades. Não obstante, continuará a esforçar-se,
quer pelo aumento da sua base associativa, quer pela atração de patrocínios globais ou
específicos, por aumentar as suas receitas, viabilizando desta forma um reforço da sua voz e uma
melhor prossecução dos seus objetivos.
Em 2017 a APDSI continuará a ser uma voz ativa da Sociedade Civil, exercendo a sua intervenção
com ampla independência económica e política, e defendendo as suas causas com elevadas
preocupações de cidadania. O Plano de Atividades exposto neste documento assume essa
vontade e essa atitude.

Linhas Orientadoras deste Plano de Atividades
Estes foram os compromissos assumidos pela atual Direção aquando da sua eleição e que
serviram para orientar a seleção das atividades aqui propostas.
1. Contribuir ativamente para o
desenvolvimento e a competitividade
do país , através da aposta na economia,
no empreendedorismo e na
transformação digital.
2. Valorizar a inovação social e
tecnológica, garantindo a
independência, a imparcialidade e o
empenho em torno de causas
mobilizadoras.
3. Aprofundar a cooperação com todas
as universidades e politécnicos do
país, estreitar o relacionamento com
as demais associações do setor e
dinamizar a atividade regional.
4. Gerar valor acrescentado aos sócios ,
assumindo o papel de mediação com os
poderes públicos, promovendo
iniciativas, sinalizando oportunidades e
dinamizando grupos de reflexão.
5. Garantir o espírito e os valores da
APDSI, assegurando a sua equidistância
de interesses particulares, políticos ou
corporativos.

6. Acentuar o rumo de credibilidade e
independência, criando condições para
atrair um elevado número de associados,
nomeadamente os “millennials”.
7. Manter uma associação
marcadamente diferenciada de todas
as outras do setor , capaz de incluir no
seu seio grandes e pequenas empresas,
academia, profissionais e outros
stakeholders da sociedade civil, com uma
presença constante e preocupação
genuína pelos interesses coletivos dos
seus associados.
8. Dinamizar a produção de estudos,
tomadas de posição e manifestos de
forma livre e sustentada nos diversos
grupos e fóruns de reflexão.
9. Aprofundar o relacionamento
internacional, em especial no âmbito
europeu e da CPLP, reforçando o estatuto
de ONGD.
10. Garantir o rigor na gestão, no apoio
administrativo e na comunicação com
os associados e com toda a sociedade.
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2 Reforçar a Cidadania e a Voz da Sociedade Civil
2.1. A Governação da Internet - Intervenção da Sociedade Civil
conferência | novembro
#democracia #Internet #segurança
A governação da Internet é seguramente um dos desafios de maior importância no atual
contexto de desenvolvimento da Sociedade de Informação. Importa que no futuro a Internet
possa ser cada vez mais caracterizada como um espaço democrático, inclusivo e sustentável que
garanta a diversidade de opiniões, fomente a cooperação e a solidariedade entre os povos, e
contribua de forma determinante para o bem estar e desenvolvimento económico dos cidadãos,
das empresas e das instituições.
As organizações da Sociedade Civil têm o dever de acompanhar e partilhar as suas visões de
como a Internet deve evoluir e ser governada, intervindo nos fóruns de discussão para esse
efeito com a apresentação de propostas concretas.
Nos últimos anos, a APDSI tem vindo a ser chamada a participar em iniciativas no âmbito do
Fórum para a Governação da Internet. Em todas essas iniciativas a APDSI participa como uma
associação da sociedade civil empenhada em garantir valores como a universalidade de acesso,
a neutralidade, a segurança, a privacidade e a inovação social e económica.
Em 2017, a APDSI continuará a ser uma voz activa da sociedade civil sobre como a Governação
da Internet deverá ser conduzida, procurando influenciar decisões a nível nacional e as tomadas
de posição nacionais junto aos organismos internacionais que gerem a Internet.
17.2.1

9

2.2. Desafios Sociais da Inteligência Artificial e da Robótica
workshop | 24 maio
#competências #empregabilidade #IA #robótica #trabalho
Nos últimos anos, a evolução acelerada da inteligência artificial e da robótica trouxe consigo
impactos de natureza social e económica, nomeadamente no domínio do emprego, das relações
laborais, das competências, da aprendizagem, da ética, da criação de valor, da fiscalidade e da
sustentabilidade do estado social.
O relacionamento homem-máquina, o trans-humanismo, a singularidade e a autodeterminação
dos robots levantam novos desafios à sociedade e às políticas públicas para os quais os governos
não estavam preparados.
No dia 24 de maio, a APDSI irá realizar um workshop
dedicado ao tema “Desafios Sociais,
Económicos e Tecnológicos da Inteligência Artificial e da Robótica”.
17.2.2

2.3. Desafios Sociais, Jurídicos e Tecnológicos do Voto Eletrónico
workshop | 1º semestre
#democracia #governo #jurídico #privacidade #segurança
Em 2008, a APDSI lançou um estudo sobre democracia eletrónica e colocou o desafio na sua
agenda e esse documento ainda hoje é uma referência.
Recentemente, a Assembleia da República lançou um grupo de trabalho para o parlamento
digital e o Governo incluiu no Simplex+ uma medida conducente ao “voto em mobilidade”.
Em ano de eleições autárquicas, a APDSI considera oportuno debater os desafios tecnológicos
que decorrem da democracia eletrónica.
Questões como a desterritorialização, a anonimização e a segurança do voto, são alguns dos
desafios que se colocam às tecnologias para que se consiga assegurar a plena democracia
electrónica através do voto em mobilidade.
Envolvendo os seus grupos de trabalho “Democracia, Administração e Políticas Públicas” e
“Fórum Jurídico”, a APDSI pretende organizar um workshop com o objetivo de debater desafios e
soluções que viabilizem o voto eletrónico em mobilidade.
17.2.3
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2.4. Redes e Ferramentas Sociais
pequenos-almoços | 4º trimestre
#redessociais
As redes e as ferramentas sociais estão cada vez mais presentes nas diferentes áreas societais.
São muitas as oportunidades mas há também riscos que importa não descurar.
Este conjunto de sessões pretende reunir pessoas e entidades à volta da mesa do pequenoalmoço para explorar cenários de aplicação das redes e ferramentas sociais em várias áreas da
sociedade: por exemplo, na saúde, na justiça, no desporto, na educação, no retalho, etc. Serão
também debatidos os riscos, formas de os mitigar e as oportunidades que se apresentam.
Será considerada a realização destes pequenos-almoços em diferentes locais, em regime
rotativo ou até mesmo simultâneo, com pessoas reunidas em diferentes pontos do país e ligadas
por videoconferência.
Pela sua temática, pelo formato e pelo horário matinal, estes pequenos-almoços conseguiram no
passado atrair pessoas novas à APDSI. Foram iniciados em 2014 com o nome de “PequenosAlmoços web 2.0”. Dos vários realizados, destacaram-se os dedicados ao comércio e ao amor,
este último que despertou bastante atenção da comunicação social.
17.2.4

2.5. Jovens na Sociedade da Informação - Game Over
workshop | 2º semestre
#competências #Internet #jovens
A Internet e a utilização dos serviços web e web 2.0 entraram, de forma irreversível, no
quotidiano dos jovens e adolescentes, em particular dos que nasceram em meados da década
de 90. Para estes jovens, nunca existiu um mundo sem estes serviços e torna-se-lhes, até,
estranho pensar que a vida em sociedade foi, de alguma forma, possível sem os mesmos.
Esta é uma visão nitidamente diferente da que têm as gerações anteriores e interessa
compreender como os jovens utilizam a tecnologia inerente à Sociedade da Informação e como
perspetivam o futuro dessa mesma utilização, apontando caminhos de desenvolvimento.
Pretende-se analisar o impacto da Sociedade da Informação na vida dos jovens, determinando
as formas como são influenciados pelas tecnologias e as novas formas de comunicação.
Realizar-se-á uma sessão com 6 a 10 mesas redondas, cada uma delas com um tópico específico,
onde participarão jovens em conjunto com associados da APDSI.
Durante uma hora, os associados devem colocar questões sobre o tema em discussão nessa
mesa. As questões e as respostas serão registadas por um relator. Findo esse período, cada mesa
disporá de cerca de uma hora para criar uma apresentação sobre a discussão. As apresentações
serão compiladas e produzirão um documento com os resultados finais.
17.2.5
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2.6. Girls in ICT - Sessão de Reflexão e Trabalho
Workshop | 27 abril
#empregabilidade #inclusão #jovens #trabalho
Entre outros objetivos, a APDSI pretende promover a inclusão e a participação de todos os
cidadãos no mundo digital.
Considerando que as jovens e mulheres são em número reduzido em cursos e profissões ligadas
às TIC, a APDSI decidiu abraçar esta causa. Desde 2014 que realiza uma atividade anual
enquadrada pela iniciativa da União Internacional de Telecomunicações (ITU) designada por Girls
in ICT. Esta iniciativa da ITU corresponde a um esforço global para aumentar a sensibilização das
jovens de todo o mundo para uma carreira profissional em TIC, e inclui a celebração do Dia
Internacional Girls in ICT, anualmente, em abril.
Em 2017, a APDSI pretende participar novamente neste movimento global. A ideia é realizar uma
sessão de refletir sobre uma realidade em que poucas jovens optam por cursos na área das TIC e
poucas mulheres assumem funções profissionais nessa mesma área.
Para esta sessão serão convidadas pessoas capazes de aportar perspectivas fundamentadas
olhando a questão de vários ângulos: economistas, sociólogos, docentes, alunos, encarregados
de educação, educadores de infância, etc. O objetivo será caracterizar o cenário, identificar
exemplos, nacionais ou estrangeiros, capazes de servir de referência, e avançar ideias para
intervenções concretas no nosso país.
17.2.6

2.7. Debate com os Partidos Políticos sobre a Sociedade da Informação e do
Conhecimento
debate | atividade regular | 2º semestre
#economia #Governo #trabalho
A primeira realização pública da APDSI foi a organização de um debate com os partidos políticos
sobre as “Estratégias para a Sociedade da Informação e do Conhecimento”. Foi a 12 de março de
2002, durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas desse ano.
Dada a relevância que a temática da Sociedade da Informação e do Conhecimento tem na
agenda política contemporânea, quer no domínio instrumental da modernização do Estado
quer no desenvolvimento do perfil de competências do país e da sua competitividade, esta
iniciativa tem vindo a ser reeditada em cada campanha eleitoral para a Assembleia da República
e, quando oportuno, a meio das respetivas legislaturas, o que lhe dá o seu carácter regular.
Assim em 2017, a APDSI irá mobilizar os partidos políticos para um debate sobre os desafios e as
prioridades nacionais nos domínios da Sociedade da Informação e do Conhecimento, dando a
todos a oportunidade de partilhar com os eleitores as suas ideias e intenções políticas.
17.2.7

12

2.8. Participação da APDSI em outros Fóruns e Associações da Sociedade Civil
contínua
#inclusão #sociedadecivil
PASC Plataforma Activa da Sociedade Civil – Casa da Cidadania
A APDSI é um dos membros fundadores da PASC Plataforma Ativa da Sociedade Civil – Casa da
Cidadania que foi formalizada no final de 2015, tendo a APDSI assumido a presidência da direção
através do seu presidente da Assembleia Geral, José Dias Coelho.
Esta decisão representa um enorme empenho da APDSI no desenvolvimento da sociedade civil casa da cidadania, como tem sido sua tradição desde a fundação em 2001, ainda na ausência
desta estrutura de congregação de associações que procuram fomentar a participação da
sociedade civil na resolução dos problemas do país.
Como tem sido frequentemente notado, a sociedade civil em Portugal é ainda bastante débil,
sendo essa umas das principais razões para a crise estrutural do país. Em comparação com
outros países, desde logo no espaço europeu, a participação cívica dos cidadãos portugueses
está ainda muito aquém do desejável.
Tendo em conta esse diagnóstico, a APDSI irá desenvolver uma atividade em que procurará
identificar valores relevantes para o desenvolvimento da sociedade civil.
A APDSI está profundamente empenhada no êxito desta iniciativa congregadora de associações
da sociedade civil, amplificando as mensagens de cada uma para benefício coletivo.
Em 2017, a PASC continuará a ser uma das prioridades da APDSI reforçando a sua participação
nas atividades da PASC, nomeadamente procurando de uma forma sistemática informar e apelar
à participação dos seus associados, dinamizando, tanto quanto lhe for possível, a sociedade civil
em Portugal.
FNGIS - Fórum Não-Governamental para a Inclusão Social
O Fórum Não-Governamental para a Inclusão Social (FNGIS) foi constituído em 2006, assumindose 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 nãogovernamental e as entidades e estruturas governamentais responsáveis pelas políticas de
inclusão social. Com esta ampla e diversa rede de participações, tem-se em vista uma efetiva
colaboração de todos na construção, monitorização e avaliação das políticas e medidas de
combate à pobreza e exclusão social.
A participação ativa da APDSI desde a constituição do FNGIS decorre da convicção de que a
Sociedade da Informação pode constituir um fator de inclusão social, se as políticas públicas e as
iniciativas da sociedade civil convergirem no sentido de se garantir o acesso universal aos
benefícios que decorrem dessa inclusão.
Nestes termos, a APDSI, enquanto membro permanente do FNGIS, continuará em 2017 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.
17.2.8
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2.9. O Impacto das Redes Sociais na Vida Democrática das Autarquias
estudo | 3º trimestre
#democracia #redessociais
2017 é ano de Eleições Autárquicas. Tal como tem vindo a acontecer em eleições anteriores e de
outros países, as redes sociais vão estar ao rubro.
Porém, apesar de o período eleitoral se adivinhar animado nas redes sociais, antecipa-se uma
fraca participação no ato eleitoral propriamente dito. Nas últimas eleições autárquicas, a taxa de
abstenção nacional foi de 47%.
Este estudo pretende analisar o tipo de presença que as autarquias, os autarcas e os candidatos
têm nas redes sociais, considerando não só as redes sociais a que recorrem, mas a forma como as
utilizam, o tom que empregam e o nível de interação que conseguem com os cidadãos. Pretende
também procurar relações entre essa presença, o nível de participação dos cidadãos no ato
eleitoral e os resultados obtidos pelos candidatos.
As conclusões deste estudo serão particularmente interessantes para os diferentes partidos
políticos, para os responsáveis de comunicação dos partidos e das autarquias, mas também para
todas as pessoas interessadas no papel das redes sociais na democracia.
17.2.9

2.10. Olimpíadas da Informática 2017
atividade regular | 2º trimestre
#jovens #programação
As Olimpíadas Nacionais de Informática consistem num concurso de programação dirigido aos
alunos das escolas secundárias, em que a equipa vencedora de cada edição nacional participa
nas Olimpíadas Internacionais de Informática (International Olympiad in Informatics), a realizar
anualmente sob os auspícios da UNESCO, num país anfitrião.
A componente técnica desta atividade é gerida em colaboração com instituições universitárias,
contando também com o contributo da Associação Nacional de Professores de Informática.
O sucesso desta iniciativa tem sido significativo, tanto em interesse e intensidade das
participações, como em número de alunos e de escolas. Nos últimos anos, os participantes
portugueses têm conquistado posições relevantes nas classificações finais.
Em 2016 os quatro primeiros classificados da final nacional tiveram a possibilidade de participar
nas Olimpíadas Internacionais em Kazan, na Rússia.
Em 2017, a APDSI continuará a empenhar-se na realização desta competição nacional e na
presença de Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática que este ano decorrerão em
Teerão, no Irão.
17.2.10
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3 Valorizar a Inovação Social e Tecnológica
3.1. Um Olhar "Profundo" Sobre a Deep e Dark Web
conferência | junho
#defesa #Internet #segurança
Por contraposição à surface web , temos a deep web , que se refere à parte da World Wide Web
que não é indexada pelos mecanismos de busca padrão. Um subconjunto da deep web é a dark
web, que contém sites de todos os tipos, tanto legais como ilegais, num modelo em camadas,
onde se fazem grandes esforços no sentido de se manterem anónimos os dados dos seus
utilizadores. Há ainda a dark Internet , parte da Internet que se tornou inacessível ou que não
pode ser acedida por meios convencionais.
Dados de pesquisas atuais indicam que a deep web , constituída por páginas não referenciadas
pelos motores de busca, representa 90 a 96% do total de páginas existentes.
O crescente interesse e procura de formas de acesso à
dark web , onde os dados se mantêm
anónimos, leva a comportamentos que acarretam grandes riscos que dependem da intenção
com que o utilizador acede ao seu conteúdo. Por conter páginas com conteúdo ilegal, as
mesmas podem conter sérios riscos de segurança. Por ser encriptada e anónima, é muitas vezes
utilizada por criminosos.
A APDSI irá organizar, em colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia
Judiciária, uma conferência sobre a “Deep Web - Desafios e Riscos”, com o objetivo de sensibilizar
os utilizadores para uma realidade ainda desconhecida pela sociedade em geral.
17.3.1
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3.2. “Conversando Sobre” - TICs e Desafios Sociais
tertúlia | junho a novembro
#cultura #desporto #empregabilidade #inclusão #trabalho
No âmbito da sua missão, a APDSI procura normalmente que as suas ações tenham utilidade –
não só para os que nelas participam diretamente como também para os que refletem sobre o
que nelas foi dito, discutido, mostrado e experimentado – no sentido de ajustarem as suas
próprias ações e comportamentos de forma consciente.
A APDSI crê que a sua ação, de um modo global e num quadro de Sociedade de Informação,
ajuda a informar e a formar, a governar, a trabalhar e a viver.
A sociedade atual enfrenta constantemente desafios, em que muitos deles, não sendo novos,
vão assumindo, no entanto, novos contornos.
Se por um lado grande parte desses desafios dependem das tecnologias ou são influenciados
por elas, por outro a sociedade mostra incapacidade em fazer frente a problemas sociais
importantes por dificuldades decorrentes de políticas e medidas públicas e da própria sociedade
civil.
Em 2017, a APDSI continuará a realizar encontros temáticos, com carácter relativamente
informal, no sentido de facilitar fora de discussão sobre muitos desses desafios. Do conjunto de
temas farão parte alguns diretamente referentes a tecnologias emergentes cuja evolução faz
antever impactos significativos na Sociedade e na Economia, como por exemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

transformação do trabalho e empregabilidade;
digital divide;
envelhecimento;
desporto;
cultura;
educação universal;
redes de conhecimento;
inovação e empreendedorismo.
17.3.2

3.3. “Conversando Sobre” - Tecnologias Emergentes
tertúlia | junho a novembro
#futuros #IA #materiais #robótica
A Sociedade da Informação moderna está intrinsecamente fundada no contínuo
desenvolvimento tecnológico como motor de inovação.
As sociedades incorporam e aculturam, com posicionamentos diversos, as evoluções
tecnológicas – para o que contribuem significativamente as TIC. A APDSI crê fundamental à sua
missão criar oportunidades para uma divulgação mais direta de algumas tecnologias
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emergentes e para uma reflexão sobre os respectivos impactos na sociedade.
De um modo geral os GP da APDSI abordam, no âmbito da sua produção de reflexão, as
evoluções tecnológicas que se vão verificando nas suas áreas temáticas.
Particularmente, o grupo permanente dedicado ao tema dos Futuros da Sociedade da
Informação aborda as tendências de evolução mais significativas nos vários setores e que
considera poderem induzir impactos mais significativos na sociedade.
Assim, pretende-se abordar, num formato “Conversando sobre…”, algumas das diversas
tecnologias emergentes nomeadamente:
•
•
•
•
•
•

pagamentos de nova geração;
wearable devices;
inteligência artificial;
robótica;
materiais inteligentes;
realidade virtual.
17.3.3

3.4. Motores da Inovação Tecnológica - Ciclo de Conferências
conferências | junho a novembro
#ambiente #bigdata #cultura #defesa #desporto #economia
Durante 2017 a APDSI pretende realizar um ciclo de conferências capazes de fazer a ponte para
domínios a que esta Associação não tem dedicado muita atenção mas que têm sido motores de
inovação tecnológica, nomeadamente em áreas como:
• a defesa;
• o entretenimento;
• o desporto de alta competição;
• as crises económicas e ambientais.
Pretende-se com estes eventos dar visibilidade junto da comunidade TIC e da sociedade em
geral da utilização de tecnologias de ponta para a resolução de problemas e desafios, tais como
IoT, big data , cloud e mobilidade, nestes quatro domínios, ao mesmo tempo que se pretende
alargar a esfera da APDSI a outras comunidades de interesse.
Procurar-se-ão parcerias com outras associações ou instituições de referência em cada um dos
domínios, como a AFCEA, o IMH, as federações desportivas e as universidades.
17.3.4
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4 Desenvolver a Economia e a Competitividade pela
Inovação Digital
4.1. Competências e Empregabilidade Digitais
permanente
#competências #economia #empregabilidade #trabalho
Trata-se de uma iniciativa da União Europeia, lançada em março de 2013 e sistematizada num
conjunto de princípios constantes da Davos Declaration on the Grand Coalition for Digital Jobs.
Propõe estimular e facilitar a colaboração entre entidades empresariais e educativas, públicas e
privadas, para ações concretas que promovam a formação de jovens na área de TI e a
requalificação da força de trabalho desempregada. O objetivo é aumentar a oferta de talento em
TI por forma a colmatar progressivamente o atual défice de profissionais no mercado laboral
europeu. Estima-se que, em 2020 esse défice seja de 900.000 profissionais. Tal pode vir a ser um
significativo entrave à competitividade e ao crescimento económico no espaço europeu.
As National Coalitions são os reflexos nacionais da Grand Coalition. Agregam
stakeholders
nacionais – empresas, organizações de formação, entidades governamentais, agências de
emprego, ONGs, associações e parceiros sociais – com o objetivo de facilitar ações concretas
para o desenvolvimento da oferta de competências digitais a nível nacional, regional e local.
Consciente do seu papel neste domínio, e como copromotora da conferência inaugural da
National Coalition portuguesa em outubro de 2014, a APDSI, através do seu Grupo Permanente
“Competências e Empregabilidade Digitais” envolver-se-á, em 2017 na sequência do ano
passado, em coordenação com a FCT, e outras entidades no desenvolvimento de acções no
domínio da nova “Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030” (INCoDe.2030).
17.4.1
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4.2. O Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
workshop | 25 maio
#privacidade
Na sequência do evento organizado em 2016 em colaboração com a CNPD, o grupo “Segurança
e Privacidade na Sociedade da Informação” realiza durante o 1º semestre de 2017 dois eventos
dedicados à implementação do RGPD à administração pública e às PMEs. O novo Regulamento
Geral de Proteção de Dados, cujo texto final foi aprovado em 15 de Dezembro de 2015 por
acordo entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, o qual traz para as empresas do setor
tecnológico, nomeadamente das TIC, importantes desafios.
Com este regulamento, passará a existir um único documento legal sobre proteção de dados
pessoais para todos os 28 Estados Membros da UE. Por exemplo, passará a ser obrigatória a
notificação da ocorrência de data breaches e data leaks.
O regulamento traz outras novidades como a concretização do princípio de one stop shop,
definido em função do local de estabelecimento principal da organização, a obrigatoriedade da
existência de um Data Protection Officer , ou a aplicabilidade extraterritorial a entidades que
tenham como mercado-alvo cidadãos Europeus. Assim, além da aposta de redução dos custos
de transação derivados da harmonização e da concretização do princípio de one stop shop , a
proposta procura aproximar a legislação do desenvolvimento técnico.
17.4.2

4.3. Privacidade e Segurança – Lições Aprendidas (2017)
conferência | 2º semestre
#privacidade #segurança
A APDSI considera que é de grande utilidade para os decisores e para os cidadãos nacionais
promover afirmativamente (a) a atualização de informação relativa à realidade vivida e
observada nos domínios de privacidade e cibersegurança no último ano – em Portugal e na
União Europeia e (b) o debate sobre acontecimentos e ações que vários intervenientes (com
responsabilidades diversas) perspetivam relativamente ao futuro próximo e de médio prazo nos
domínios referidos.
Na realidade, importa trazer à discussão questões relativas aos temas privacidade, proteção de
dados pessoais, segurança da informação, cibersegurança, consciencialização de cidadania, e
outros pertinentes, cobrindo a atualidade, o que emergiu e as tendências que despontam.
Para que esta discussão seja representativa é fundamental terem-se em conta as diferentes
perspetivas de várias entidades e organizações. A discussão do tema não constitui um fim em si
mesmo, sendo antes parte de uma discussão que se pretende continuada no tempo.
No âmbito da APDSI, estas áreas são acompanhadas pelo grupo “Segurança e Privacidade na
Sociedade da Informação” (GSPSI) que, na sequência das conferências realizadas nos anos
anteriores, organiza no final de 2017 uma nova edição da conferência “Privacidade e Segurança –
Lições Aprendidas”.
17.4.3
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4.4. Acessibilidade Web - Ponto de Situação das Maiores Empresas
Portuguesas (2017)
estudo | 2º semestre
#acessibilidade #inclusão
A acessibilidade Web consiste em possibilitar que todas as pessoas com necessidades especiais
possam percecionar, perceber, navegar e interagir com a Web.
De acordo com dados da Comissão Europeia, existem cerca de 50 milhões de cidadãos europeus
com deficiências que necessitam que lhes seja possibilitado o acesso ao conteúdo Web (UE
2010). Em Portugal existem cerca de um milhão de pessoas com deficiência (CNOD 2010).
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; económica, tendo por base o potencial económico de todas as pessoas envolvidas.
Nesta edição do estudo, será criado um ranking dos 10 principais erros identificados (valem
cerca de 50% da totalidade das ocorrências) e definido um conjunto de recomendações que, se
implementadas,, melhorarão substancialmente a acessibilidade web em Portugal.
A crescente automatização e melhoria de desempenho das ferramentas de análise de
acessibilidade web permite a recolha de uma grande quantidade de dados que se pensa vir a
poder ser trabalhada com recurso a estratégias de big data e business intelligence e, por essa via,
dar origem a novos patamares de estudo.
17.4.4

4.5. Internet, Negócios e Redes Sociais
conferência | junho
#comércio #economia #Internet #redessociais
A Sociedade de Informação e do Conhecimento em que vivemos, fortemente suportada nas
tecnologias de informação e comunicação, tem desafiado os paradigmas de gestão tradicionais
e permitido o surgimento de novos modelos de negócios. Neste contexto, é fundamental alinhar
as necessidades do negócio e os processos de suporte ao negócio das empresas, porque ambos
estão em evolução e melhoria contínua.
O negócio eletrónico pode definir-se como um mecanismo seguro, flexível e integrado para
gerar valor ao negócio através de uma combinação de sistemas e processos baseados na
Internet. O comércio eletrónico é a capacidade de fazer transações comerciais eletronicamente
através da Internet entre pares ou entre organizações, empresas e indivíduos.
A APDSI tem vindo a organizar um evento anual dedicado a esta importante expressão da
Sociedade da Informação. Nele procura analisar os modelos de negócio emergentes e as novas
oportunidades de mercado, tendo como foco as vantagens competitivas resultantes da inovação
bem como as ruturas e os novos desafios. Em 2017 pretende realizar mais uma conferência neste
domínio, sempre relevante e dinâmico, dando ênfase à apresentação de casos práticos e de
exemplos de sucesso das empresas portuguesas.
17.4.5
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4.6. Os SIGs nas Utilities - Interoperabilidade e Dados Abertos
conferência | 2º semestre
#ambiente #dadosabertos #energia #SIG #telecomunicações
#transportes
Na sequência da conferência organizada em 2015 pelo Grupo de Informação Geográfica, o atual
Grupo “Território e Urbanismo Inteligente” irá organizar de novo uma conferência sobre “Os SIG
nas Utilities - Interoperabilidade e dados abertos.
Serão de envolvidos os diversos reguladores e operadores dos setores das telecomunicações,
energia, águas e transportes, nomeadamente para debater a partilha de infraestruturas
georreferenciadas de base e a Interoperabilidade e desmaterialização de processos entre
operadores e respectivos reguladores.
Este evento irá ser organizado em 2017 pelos grupos “Território e Urbanismo Inteligente” e
“Desmaterialização e Gestão de Processos”.
17.4.6

4.7. A Desmaterialização de Processos em Setores Regulados
conferência | 2º semestre
#energia #finanças #telecomunicações #transportes
Nos últimos anos têm-se verificado em muitos dos setores regulados da nossa economia uma
profunda transformação digital nos seus processos de negócio e de gestão dos seus recursos,
nem sempre acompanhada de uma maior interoperabilidade e desmaterialização dos processos
relacionados com os respectivos reguladores.
Pretende-se promover ganhos de economia, eficiência, rigor e oportunidade da informação
prestada pelos diversos operadores que atuam em mercados regulados, evitando duplicações
de esforços e redundância da informação trocada entre os diversos intervenientes nos processos
de regulação.
Atenta a esta realidade a APDSI irá organizar um evento para promover a “Desmaterialização de
Processos entre Reguladores e Regulados” em setores como o financeiro, a energia, as
telecomunicações e os transportes.
17.4.7
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4.8. As TICs no Negócio da Distribuição e Logística
conferência | 2º semestre
#comércio #transportes
O setor da distribuição e logística tem tido um importante e decisivo papel do desenvolvimento
das TIC, alicerçado quer na capacidade interna de controlar processos, quer na capacidade de
relacionamento com agentes externos ou com cadeias de distribuição mais complexas. Se por
um lado é verdade que a evolução tecnológica permite facilitar e melhorar tais processos,
também podemos referir que alguns negócios ligados à distribuição e à logística têm
funcionado como investigadores e investidores diretos em tecnologia através da criação de
novas e eficientes soluções.
Em Portugal existem iniciativas de grande valor, capazes de agregar uma grande multiplicidade
de tendências tecnológicas, nas quais destacamos a IoT, a interoperabilidade dos sistemas, o
business intelligence e outras soluções de gestão de operações, de processos, de
stocks e de
fornecimentos, de monitorização e gestão de frotas, entre outras.
O ciclo económico dos negócios relacionados com a distribuição e logística fazem deste setor
um importante parceiro na procura de um caminho comum que nos ajude a pensar no futuro da
sociedade da informação em Portugal e no Mundo.
O objetivo desta iniciativa é criar um evento de discussão e análise sobre os grandes desafios
tecnológicos do setor.
17.4.8

4.9. A Sociedade de Informação e os Mercados Financeiros
conferência | 2º semestre
#economia #finanças #jurídico #segurança
O blockchain é, sem dúvida, uma das tecnologias mais faladas atualmente. Emergiu da sombra
do bitcoin e adquiriu o seu espaço próprio, havendo muitos autores a posicionarem-no como
uma panacéia quase universal para um vasto conjunto de problemas.
Em particular no setor financeiro, a adoção desta tecnologia vai perturbar o ecossistema
existente. Não se sabe, porém, a forma, a extensão ou a rapidez com que o impacto se fará sentir.
Generalizado está o consenso de que o blockchain tem potencial para gerar uma nova era de
eficiência na indústria financeira, bem como uma nova forma de disponibilizar serviços seguros.
Interessa, pois, por um lado, analisar os impactos que esta tecnologia pode gerar nos mercados
financeiros e, por outro, dissecar os desafios que a mesma apresenta. Estes incluem a confiança
que a cifra mantém, a confidencialidade de transações e partes envolvidas, o requisito para
protocolos operacionais uniformes, a necessidade de escala e o custo de interação com sistemas
herdados. Naturalmente que, associado a tudo isto, estão os aspetos legais ainda por resolver.
A APDSI propõe-se a endereçar esta temática no decurso do ano de 2017, acompanhando pois
as futuras evoluções, intervencionando sempre que se justifique e seja pertinente e oportuno.
17.4.9
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4.10. Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação 2017 “Big Data for Big Impact”
conferência | 17 maio
#bigdata
Dia 17 de maio é o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação (WTISD –
World Telecommunication and Information Society Day). Comemora-se nesse dia a realização da
primeira convenção internacional sobre telegrafia e da criação da ITU - International
Telecommunications Union.
Em 2017 celebram-se 152 anos desde essa fundação, facto que será relevado nas comemorações
do ano, sujeitas ao tema "Big Data for Big Impact".
A APDSI pretende continuar a contribuir para as comemorações deste dia, realizando ou
participando em eventos de âmbito nacional envolvendo, nomeadamente, outras associações
das áreas da informação e do conhecimento, entidades públicas, empresas de comunicações e
media, associações empresariais e de consumidores que pretendam aderir à iniciativa.
A APDSI continuará a procurar dar ao Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da
Informação a projeção mediática que o papel atualmente desempenhado por este domínio na
Sociedade Civil portuguesa, justamente merece.
17.4.10
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5 Transformar os Serviços e Políticas Públicas pela via
da Sociedade da Informação
5.1. Sistemas de Informação Geográfica nas Autarquias – Observatório
estudo | 1º semestre
#governo #SIG
Na sequência dos esforços desenvolvidos pelo grupo permanente de informação geográfica
(Geocompetitivo), e do diagnóstico que está a decorrer sobre a utilização dos SIG nas autarquias,
a APDSI pretende dinamizar a criação de um observatório permanente sobre a “Situação das
Autarquias nos Sistemas de Informação Geográfica”.
São conhecidas algumas assimetrias na capacidade de gestão do território e na maturidade dos
respetivos sistemas de informação a nível local. Pretende-se com este observatório mobilizar as
comunidades autárquicas, o mercado e a sociedade em geral para os benefícios da informação
geográfica, para a gestão do território e para a prestação de serviços públicos mais céleres,
rigoroso e em mobilidade.
17.5.1
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5.2. e-Government 2017 - SIMPLEX: Balanço e Prémio APDSI
conferência | junho
#AP #democracia #economia #governo
Após mais de um ano de um novo Governo que colocou a modernização administrativa no
segundo lugar da hierarquia do Estado, é oportuno refletir sobre a estratégia de automatização
dos processos administrativos e de melhoria do funcionamento do aparelho do Estado através
da utilização intensiva das TIC, centrada no SIMPLEX +.
A APDSI, enquanto associação da sociedade civil que tem pautado a sua atuação por causas
relacionadas com o aumento da eficiência e eficácia da Administração Pública através das TIC,
estará em 2017 particularmente atenta às propostas que irão marcar a legislatura.
As conferências anuais sobre eGovernment organizadas pela APDSI já se tornaram eventos de
referência, por isso iremos este ano prosseguir com um ou vários eventos com o objetivo de
fazer o balanço sobre as realidades e perspetivas neste setor e em particular na evolução do
SIMPLEX +.
De forma concertada com o grupo “Democracia, Administração e Públicas Públicas” da APDSI
passar-se-ão em revista os vários eventos de vida dos cidadãos e das empresas e o grau de
desmaterialização e de eficácia na prestação de serviços eletrónicos em relação a cada um deles.
Questionar-se-á o cumprimento do princípio do only once proposto no quadro europeu e a
consequente melhoria da arquitetura de informação, bem como a partilha e reutilização dos
dados sob custódia do Estado.
Paralelamente à Conferência e-Government 2017, será atribuído o Prémio APDSI - SIMPLEX 2017
em várias categorias. O Prémio será atribuído com base em critérios objetivos e transparentes
avaliados por um júri independente.
17.5.2

5.3. O Business Intelligence na Administração Pública
estudo | 2º semestre
#AP #BI
Num contexto de grande exigência, é fundamental que os organismos da Administração Pública
tomem as suas decisões com base em informação de qualidade, medindo e compreendendo as
diferentes dimensões do seu desempenho. Para isso, a AP tem de mobilizar os vastos recursos
informacionais que possui, transformando-os no motor de novos modelos de gestão. É
exatamente neste contexto que o Business Intelligence (BI) será decisivo.
Podemos traduzir o conceito de BI nas competências, tecnologias, aplicações e práticas que
visam promover a decisão informada, ou seja, a decisão baseada em factos. Dentro deste
conceito abrangente podemos incluir um conjunto de tecnologias e ferramentas que vão da
simplificação dos processos de interrogação de bases de dados à utilização de ferramentas
analíticas de previsão e exploração de dados.
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Em 2017, a APDSI pretende concluir o Estudo cuja primeira fase foi apresentada em maio de
2013. Os objetivos mantêm-se e são, genericamente, os seguintes:
1. Estruturar a proposta de valor do conceito de BI no contexto específico da AP;
2. Identificar experiências e boas práticas existentes;
3. Perspetivar o futuro, propondo recomendações.
17.5.3

5.4. As TIC e a Saúde no Portugal de Hoje
conferência | atividade regular | dezembro
#bigdata # economia #saúde
À semelhança do que acontece noutros países, desenvolvidos ou em via de desenvolvimento, o
setor da saúde em Portugal está em movimento e transformação.
As tecnologias na saúde vão continuar a ter um papel determinante. Por um lado, viabilizam
novos processos clínicos: novos medicamentos; novos dispositivos e mecanismos de diagnóstico
e tratamento com recurso a tecnologias de big data, sensores, biotecnologia. Por outro lado, têm
o potencial de reorganização e governação em rede dos prestadores de cuidados de saúde,
públicos e privados, através das capacidades de centralização e distribuição de transações
interoperáveis conjugadas com as capacidades de processamento e armazenamento de dados.
O setor da saúde em Portugal apresenta simultaneamente sistemas e tecnologias de informação
e comunicação inovadores e outros, ainda muito tradicionais e insuficientes. As mudanças vão
ter de ocorrer balizadas por estratégias focadas nos níveis de serviço ao cidadão com
indicadores estabelecidos ao nível da eficácia, da qualidade e da eficiência. Os responsáveis do
setor – nas vertentes pública, privada e social - têm de aproveitar o momento para articularem
(1) estratégias de prestação de serviços de saúde sem perderem as respetivas identidades, (2)
arquiteturas de interação e de fluxos de informação suficientes para a operação, (3) arquiteturas
de segurança e ainda, (4) regras para partilha de recursos em contextos de sustentabilidade.
As transformações vão ser radicais. O processo de transformação vai ser orientado pelo valor
reconhecido nos outcomes entregues. Os indicadores de desempenho vão demonstrar de forma
transparente a qualidade, a eficácia e a eficiência dos processos e dos resultados das instituições
e dos sistemas de saúde. O cidadão tornar-se-á mais conhecedor e mais exigente.
Assim, continuar-se-á a verificar uma utilização crescente das TIC nesta área. As transações
eletrónicas, a interoperabilidade e integração de sistemas em saúde, as arquiteturas abertas em
contextos de segurança, as inovações nos domínios do eHealth e mHealth, a Internet das coisas,
o tratamento analítico de informação, a inteligência gerada no contexto epidemiológico e, em
ligação com os novos paradigmas de aprendizagem, interação e decisão são soluções que já
estão aí e o desenvolvimento é imparável.
Nesta onda de inovação em saúde as organizações públicas, privadas e do setor social, em
colaboração com as organizações fornecedoras dos sistemas aplicacionais, internas ou externas,
estão a fazer a difícil transição dos sistemas tradicionais para as novas soluções com tecnologias
emergentes. A adoção destas novas soluções tem de acomodar a continuidade da prestação do
serviço em condições de qualidade. É um enorme desafio para Portugal.
17.5.4
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5.5. O Cadastro Multifuncional do Estado
conferência | 2º semestre
#AP #Governo #SIG
O cadastro multifuncional do Estado tem sido, desde há muitos anos, uma das causas que tem
mobilizado a APDSI, e em particular o seu grupo permanente de informação geográfica
(Geocompetitivo), tornando-se na organização que mais tem despertado as instituições e a
sociedade civil para a importância da convergência de esforços em torno deste desígnio
nacional.
Mais uma vez far-se-á este ano uma conferência para avaliar o ponto de situação sobre a
evolução recente e sobre a estratégia do novo governo para a criação de um cadastro
georreferenciado, onde se possa conhecer com rigor em todo o território português, a
localização dos prédios urbanos e rústicos, quais os seus proprietários e qual o valor tributável,
ao mesmo tempo que servirá de referência para o planeamento e licenciamento municipal, para
o desenvolvimento regional, para o planeamento ambiental e agrícola, para o zonamento
estatístico, para os serviços de utilidade pública, para a proteção civil e a defesa do território.
17.5.5

28

6 Pensar o Futuro
6.1. E Daqui a 20 Anos? Perspetiva de Diferentes Indústrias e Setores
Económicos
think tanks | junho a dezembro
#AP #defesa #energia #futuros #saúde #transportes
Pretende-se em 2017 com o apoio dos diferentes Grupos Permanentes em particular do GFSI
lançar um conjunto de workshops sobre como é que as instituições e organizações de referência
e personalidades relevantes de outras indústrias e setores (líderes de opinião, gestores,
cientistas, futuristas, economistas, filósofos, tecnólogos, médicos, ... ) perspetivam no longo
prazo, digamos 20 anos, as grandes alterações e o futuro das suas áreas de atividade.
De salientar as seguintes áreas prioritárias:
• Defesa;
• Saúde;
• Energia;
• Transportes;
• Administração Pública.
17.6.1
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6.2. Fórum da Arrábida: Repensar o Futuro da Sociedade da Informação
think tank | atividade regular | outubro
#futuros
Estes encontros anuais, realizados desde 2002, têm como objetivo reunir um conjunto de
personalidades que possam refletir e explorar novas ideias e entendimentos sobre a evolução e
o futuro da Sociedade da Informação (SI) e do Conhecimento em Portugal.
Num ambiente informal de think tank procuraremos olhar para o futuro da Sociedade da
Informação endereçando tendências, cenários, visões e incertezas críticas tendo por base um
tema específico do domínio da SI.
Este encontro procurará juntar instituições e individualidades nacionais com pensamento e
trabalho estratégico desenvolvido e que de algum modo estejam próximas dos domínios do
conhecimento em debate, como mais um contributo da APDSI para a construção do nosso
futuro.
17.6.2
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7 Estimular a Atividade dos Grupos Permanentes
As diferentes áreas de atividade e setores sociais que lideram o desenvolvimento da Sociedade
da Informação, bem como os enquadramentos económicos, legais, tecnológicos, político-sociais,
estrutural ou conjunturalmente relevantes, devem ser acompanhados de forma sistemática.
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
central e local.
Como alvo de acompanhamento sistemático, foram identificadas novas áreas bem como se
refizeram o conteúdo e objectivos de trabalho de alguns dos grupos já existentes
Estes grupos têm dinâmicas distintas de funcionamento apesar de seguirem orientações
comuns desenvolvidas pela Associação. Genericamente discutem temas, preparam intervenções
internas ou públicas, produzem informação e estão disponíveis para responder à Sociedade Civil
sobre os temas da sua responsabilidade.

7.1. GCED - Grupo “Competências e Empregabilidade Digitais”
O presente plano anual de Atividades deste Grupo de Trabalho pretende manter uma visão geral
da Qualificação e da Empregabilidade na sua relação direta com o desenvolvimento da
sociedade da informação e do conhecimento, mas sobretudo focando-se no 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 informação e do conhecimento.
Para além de temas como Currículo, Órgãos de Gestão, Professores e Alunos, o grupo irá tratar de
áreas onde a Educação se entrecruza com outras áreas da sociedade vitais para o
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desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento, nomeadamente a Formação
ao longo da vida, a literacia tecnológica e a info-exclusão.
Este grupo irá assegurar a colaboração com a Iniciativa Nacional Competências Digitais e 2030
anunciada pelo XXI Governo.
Para além das Competências este Grupo irá refletir sobre a Empregabilidade Digital e os
impactos que a transformação digital poderá ter nas profissões e nos novos métodos de
trabalho.
17.7.1

7.2. GD@P - Grupo “Democracia, Administração e Políticas Públicas”
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 proativa e em tempo real.
O Grupo de Reflexão da Administração, Democracia e Políticas Públicas da APDSI, para além de
prosseguir um esforço de avaliação das políticas públicas, no âmbito do eGovernment em
Portugal, analisando e prospetivando tendências nacionais e internacionais, continuará a ser
uma voz da sociedade civil no sentido de estimular o uso das TIC para a melhoria dos serviços
públicos eletrónicos prestados aos cidadãos e agentes económicos, promovendo a
desmaterialização de processos, a criação de repositórios de dados personalizados e de
qualidade, a eliminação de procedimentos inúteis e o acesso universal da população portuguesa
aos serviços eletrónicos, através dos canais mais adequados.
Durante o ano de 2017 o GR@DPP irá promover um evento de reflexão sobre o “Voto Eletrónico”
e a Conferência e-Government 2017. com a apresentação e atribuição de Prémios às melhores
iniciativas Simplex
17.7.2

7.3. GDGP - Grupo “Desmaterialização e Gestão de Processos”
Pretende-se, através deste Grupo de Reflexão, identificar os constrangimentos e as
oportunidades que conduzam à transformação das estruturas e processos no setor público e no
setor privado, ultrapassando as fronteiras de cada instituição ou agente económico, repara que
seja possível prestar serviços cada vez mais personalizados e eficazes aos cidadãos,
automatizando cadeias de valor e de decisão, com vista à transformação digital da administração
pública e das empresas, tornando-as mais proativas e em tempo real.
Serão abordados alguns temas que a APDSI considera como mais oportunos e pertinentes, tais
como:
1. Modelos de Governance de sistemas e tecnologias da informação, intra e intersetoriais;
2. Arquiteturas de sistemas e tecnologias orientadas à automação de processos;
3. Interoperabilidade organizacional, semântica e tecnológica;
4. Repositórios únicos e partilhados
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Serão ainda promovidas as seguintes iniciativas:
• Conferência sobre desmaterialização de processos entre reguladores e regulados nos
setores financeiro, energia, transportes, telecomunicações, etc.
• Estudo sobre Certificação Digital – A ser desenvolvido pelo grupo de trabalho durante
2017.
17.7.3

7.4. GEN - Grupo “Energia”
O grupo permanente de Energia (GEN) desenvolve uma atividade relativamente recente na
APDSI que procura divulgar temáticas que combinam elementos da SI e do setor da energia.
Alguns dos temas que entendemos prosseguir em 2017, são:
1. Proteção das infraestruturas críticas energéticas
2. Serviço ao cidadão, transparência, mobilidade e mudança
3. A proteção de dados no setor energético
17.7.4

7.5. GFJ - Grupo “Fórum Jurídico”
O crescimento do mundo digital, numa vertente que cada vez mais envolve os cidadãos e os
seus dados, por um lado, a atividade das empresas e de outras entidades coletivas, por outro,
tem vindo a fazer surgir novas e diferentes tensões e litígios no âmbito da Sociedade da
Informação.
As matérias mais relevantes vão desde a tramitação eletrónica do processo, das polícias e dos
tribunais, da informatização da justiça, das tecnologias emergentes na Justiça, dos desafios da
polícia científica, da luta contra o terrorismo e o armazenamento em massa dos dados dos
cidadãos e da gestão documental, por um lado, a temas como os litígios no marketing e no
comércio eletrónico, os meios alternativos de resolução de litígios, o cibercrime e a segurança
dos sistemas e da informação, a utilização massiva das redes sociais, a privacidade e o
tratamento de dados pessoais, por outro.
Por seu turno, os avanços tecnológicos e o seu impacto ao nível dos cidadãos e das organizações
constituem um enorme desafio para o Direito. A regulação do Digital, da Cloud, da Internet das
Coisas, dos Drones, dos Robots ou da Inteligência Artificial irá moldar indelevelmente o mundo
nos próximos anos.
As questões e os temas são inúmeros, pelo que o Fórum Jurídico procurará trabalhá-los na ótica
da sua relevância e impacto na vida dos cidadãos e no crescimento e sustentabilidade das
organizações.
17.7.5

7.6. GFSI - Grupo “Futuros da Sociedade da Informação”
Diariamente apercebemo-nos de que vivemos uma época de profundas e rápidas mudanças
sejam elas de natureza tecnológica, social, económica, política ou cultural.
Assim importa à APDSI ter um grupo permanente capaz de antecipar mudanças e de criar
cenários plausíveis de “futuros” alternativos no domínio da Sociedade da Informação (SI),
qualquer que seja a forma como esta se apresentará no futuro.
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Os principais objectivos deste grupo são:
• Desenvolver reflexão e pensamento estratégico sobre o futuro da SI
• Escrever “Futuros” (Cenários) credíveis para a SI em Portugal
• Ser um espaço de aprendizagem colectiva
• Ajudar a APDSI a preparar as suas tomadas de decisão e a melhorar a sua capacidade de
influenciar as políticas futuras no domínio da SI
Tão importante como desenhar estes cenários torna-se igualmente importante fazer-se uma
análise das suas implicações estratégicas, identificando e explorando os seus potenciais
impactos na sociedade em que nos inseriremos no futuro.
Este grupo estabeleceu objetivos e um plano de trabalho bem como as metodologias de análise
(pesquisas, tendências, entrevistas, workshops, seminários, apresentações, keynotes, briefings,
cenários, visões, stakeholders, ….) e ainda um modelo de trabalho colaborativo entre os
participantes.
O critical thinking dos participantes sobre os domínios em análise é determinante para o sucesso
do grupo.
Em 2017 pretende-se concluir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nomeadamente de
debate, descrição e avaliação de consequências de um Cenário Disruptivo para 2030 bem como
revisitar o cenário de continuidade já apresentado “O Aprofundamento da Era Digital”.
17.7.6

7.7. GIA - Grupo “Inclusão e Acessibilidade”
O grupo pretende realizar em 2017 o Estudo relativo a “ACESSWEB – Barómetro da Acessibilidade
Web 2016”, segundo as normas WCAG 2.0. da W3C .
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.
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; económica, tendo por base o potencial económico de todas as pessoas envolvidas.
O anterior GNE da APDSI tem realizado desde o ano de 2009 diversos estudos relativos à
acessibilidade dos sítios Web das 1000 maiores empresas Portuguesas em volume de negócio,
PME’s Excelência e 250 maiores empresas do mundo segundo a revista Forbes, tendo em 2015
realizado o maior estudo na EU envolvendo mais de 5000000 de elementos avaliados.
Na versão do estudo de 2015, foi possível desenvolver um estudo de caso envolvendo 20
cidadãos cegos e criar um ranking dos 10 principais erros identificados, estes valem cerca de
50% da totalidade das ocorrências e definir um conjunto de recomendações que a serem
concretizadas pelas empresas.
Todos os trabalhos estão publicados em www.acessibilidadeweb.pt.
Para 2017, propomos conseguir adicionalmente um estudo envolvendo as tecnologias mobile.
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17.7.7

7.8. GME - Grupo “Media e Entretenimento Digital”
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 e o Entretenimento
Digital são seguramente duas 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 nestes domínios.
Com este grupo permanente pretende a APDSI ter uma perspetiva atualizada das alterações e
tendências que se perspetivam e consequentemente inferir a sua relação com o
desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento.
Tendo o conceito Media um espectro suficientemente abrangente, este grupo deverá atuar em
cooperação com a atividade de outros grupos permanentes da APDSI que interajam com estes
domínios, nomeadamente na perspectiva da Web enquanto Media.
17.7.8

7.9. GNE - Grupo “Negócio e Empreendedorismo Digital”
O Grupo “Negócio e Empreendedorismo Digital” irá dinamizar dois eventos, “Negócios Digitais –
Um caminho para a internacionalização das empresas” / “ Estudo sobre Transformação Digital nas
PME" e a 5ª Conferência “Negócios, Internet e Redes Sociais” (Lisboa).
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 negócios, muitos deles disruptivos, com impacto até a nível social. Neste contexto, é
fundamental alinhar as necessidades do negócio e os processos de suporte ao negócio das
empresas, porque ambos estão em evolução e melhoria contínua (Trkman 2010).
O negócio eletrónico pode definir-se como um mecanismo seguro, flexível e integrado para
gerar valor ao negócio através de uma combinação de sistemas e processos baseados na
Internet (Trkman2010). O comércio eletrónico é a capacidade de fazer transações comerciais
eletronicamente através da Internet entre pares ou entre organizações que podem ser empresas
e indivíduos. A possibilidade de digitalização de partes do negócio, complementarmente ou
como substituição de canais e modelos tradicionais, tem um enorme potencial de transformação
das organizações.
Neste evento procuramos por um lado analisar novos modelos de negócio e novas
oportunidades de mercado, tendo como foco a obtenção de vantagens competitivas resultantes
da inovação criada que pode gerar novas oportunidades, bem como roturas e novos desafios.
Serão apresentados casos práticos de utilização e de boas referências na oferta de plataformas
Web para suporte a novos negócios, à transformação das organizações, com plena segurança e
ainda de partilha de conhecimento e aprendizagem coletiva.
Esta conferência contará com a presença de respeitados especialistas internacionais e terá como
principal objetivo lançar um amplo debate sobre estas temáticas.
Pretende-se realizar reuniões trimestrais, para troca de informação e articulação entre os
membros do grupo.
17.7.9
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7.10. GRES - Grupo “Robótica, Economia e Sociedade”
Se na indústria há muito que se compreenderam os benefícios da automação robótica na
redução de custos, na velocidade de produção, melhoria da consistência e da qualidade, o
incremento da flexibilidade nas linhas de produção, a eliminação de tarefas repetitivas para os
trabalhadores, o aumento da competitividade e o impulso ao crescimento, já no setor dos
serviços começam a dar-se os primeiros passos. Neste, houve pouca automação em termos reais
devido aos custos e à complexidade de automatizar muitos dos processos. A maioria das
empresas possuem, tipicamente, uma gama de aplicações baseadas em silos e repositórios de
dados que foram implementadas para resolver necessidades específicas. A integração desses
sistemas era, até agora, tão cara e difícil que a única abordagem prática era colocar funcionários
humanos a executarem os processos com necessidade de interação com essas aplicações. Com a
(re)emergência da inteligência artificial, com novas ferramentas informáticas e com o
incremento do poder computacional associado a uma redução nos custos do mesmo, tornou-se
viável o desafio de automatizar tais processos.
A adoção destes robots de software em larga escala vai gerar uma maior procura por técnicos e
especialistas em tecnologia, ao mesmo tempo que cria desemprego para os que até então
executavam esses processos,
Importa, assim, estudar os impactos que a introdução desta tecnologia no setor dos serviços e
na indústria vai provocar, quer a nível económico, quer social, tentando elencar-se medidas que
permitam minimizar os efeitos negativos que surgirão.
17.7.10

7.11. GSQV - Grupo “Saúde e Qualidade de Vida”
A promoção da saúde e da qualidade de vida é um dos objetivos da Comissão Europeia para o
ano de 2020. Manter as pessoas saudáveis por mais tempo, não só prolonga a qualidade de vida
da população, como contribui para a produtividade e para a competitividade do país.
O envelhecimento da população e as características do sistema nacional de saúde obrigam a
que o setor não só promova, de facto, hábitos de vida saudáveis e uma alimentação equilibrada,
mas também procure soluções sustentáveis para a prestação de cuidados de saúde aos
cidadãos.
A inovação social e a introdução de novas tecnologias neste sector continuam a trazer para a
sociedade novos produtos, mas também novas formas de disponibilizar dados ou ofertas de
serviços, com crescente agilidade, facilidade de utilização e que aproximam os intervenientes.
Os cidadãos estão mais preparados, informados e conscientes da importância da saúde nas suas
vidas, embora as boas práticas e as boas soluções apresentadas pelo setor ainda não possam ser
utilizadas por todos.
Este Grupo propõe-se acompanhar de forma sistemática as alterações e transformações do setor
com origem e impacto nacional e internacional. O Grupo colabora e participa em iniciativas
promovidas pelo setor da Saúde.
Este Grupo acompanhará a produção da iniciativa “As TIC e a Saúde e o Portugal de Hoje” referida
anteriormente, assim como os seguintes Workshops: “A Saúde e a Ética”, “Combater a Fraude na
Saúde com SI/TICS” e ainda “A Saúde e a Segurança da Informação dos Cidadãos”.
17.7.11
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7.12. GSPSI – Grupo “Segurança e Privacidade na Sociedade da Informação”
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:
1. Promoção do desenvolvimento de políticas públicas que tenham como objetivos a
modernização do aparelho de Estado e do seu funcionamento em segurança, tendo
especial atenção nos sistemas de informação que envolvem instituições, empresas e
cidadãos.
2. 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;
3. Promoção da melhoria do conhecimento nas novas oportunidades e nos riscos
emergentes, resultantes da evolução tecnológica e de cenários de ameaças e
vulnerabilidades;
4. 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 GSPSI pretende, em 2017:
1. Realizar, no 1º semestre, um Workshop sobre a Transição para o Novo Regulamento da
Proteção de Dados em vários setores, nomeadamente a Administração Pública e as PME;
2. Realizar, no 2º semestre, um encontro de informação / discussão sobre a Nova Diretiva
sobre Segurança das Redes e da Informação;
3. Realizar, no 3º semestre, a segunda edição de um encontro alargado sobre “Privacidade e
Cibersegurança – Lições aprendidas”.
17.7.12

7.13. GTG - Grupo “Terminologia e Glossário da Sociedade da Informação”
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 pelo
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas.
O trabalho foi continuado pelo grupo de forma permanente, tendo sido possível publicar em
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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 2014 uma versão em linha no
âmbito do novo sítio Web da APDSI, utilizando-se para o efeito tecnologia de bases de dados.
Pretende-se em 2017 editar uma nova versão do Glossário global e continuar a contribuir para a
elaboração de um Glossário de eGovernment, no âmbito dos PALOP e Timor Leste. Pretende-se
igualmente criar as condições para a renovação do grupo e criar condições de sustentabilidade
deste trabalho para o futuro.
Pretende-se durante 2017 criar uma nova plataforma de carregamento e pesquisa de termos,
continuando a ser assegurada a integração com o sítio da APDSI.
17.7.13

7.14. GTUI - Grupo “Território e Urbanismo Inteligente”
O Grupo Permanente “Território e Urbanismo Inteligente” (antigo dos Sistemas de Informação
Geográfica) visa assegurar a atividade de acompanhamento sistemático dos temas relacionados
com os Sistemas de Informação Geográfica e da Informação Espacial, mas também a temática
das “Smart Cities”, nas suas múltiplas dimensões, tecnológica, geográfica, social e económica.
O GTUI 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.
Na sequência das diversas conferências e estudos já realizadas ao longo dos anos, no âmbito do
grupo ad-hoc Geo-Competitivo, pretende-se organizar mais uma conferência sobre Sistemas de
Informação Geográfica.
Após ter sido efetuada, em 2015, a Conferência “GeoCompetitivo 2015 - Partilha de SIG em
Serviços de Utilidade Pública” a qual foi dedicada ao Estado da Arte nas principais empresas
privadas pretende-se, pretende-se este ano repetir este evento para fazer o balanço do grau de
interoperabilidade e partilha de recursos SIG, nomeadamente em relação ao Cadastro de
Recursos que está em curso.
Na sequência da conferência de 2014 “Informação Geográfica – Que políticas afinal?” Pretendese, em meados de Outubro de 2017, voltar a efetuar uma conferência com a mesma finalidade,
analisar a situação do Cadastro Nacional.
Além da organização de conferências pretende-se continuar a monitorar a criação/atualização
do Cadastro Nacional. Com esse objetivo irão continuar a ser efetuadas reuniões bimestrais.
17.7.14
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8 Dinamizar a Atividade Regional e Internacional
8.1. Delegação Norte
contínua
A Delegação Norte da APDSI pretende focar as suas atividades na mobilização dos associados da
região, na angariação de novos associados e na sua consolidação enquanto comunidade.
Procurar-se-á assim criar uma “consciência” regional no conjunto de associados geograficamente
sediados no norte do país, bem como incentivar a sua participação nas diversas iniciativas e
grupos de natureza regional, nacional e internacional da nossa associação.
Com estas intenções serão promovidas as seguintes ações:
1. Grupo Norte de associados.
É prioridade para 2017 a angariação de novos associados na região norte bem como o reforço da
ligação da Delegação com os seus associados. Para além dos canais tradicionais, será dada
prioridade à utilização de ferramentas da Web-social.
2. Importa Conhecer.
Dando continuidade à promoção da Associação, à cativação de novos associados e à construção
de uma comunidade, será mantida a iniciativa “Importa conhecer”. Esta iniciativa no ano de 2017
terá como tema “Perspetivar MMXX”, pretendendo-se promover a reflexão e o debate sobre o
futuro da Sociedade da informação no horizonte 2020. Para tal será:
1. Convidado um perito para produzir (ou coordenar a produção no contexto de um grupo
por si dinamizado) um Relatório sobre esse tema;
2. Promovida a discussão do Relatório num contexto académico/profissional, num
workshop com convidados e aberto ao público;
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3. Promovida a divulgação e a discussão do Relatório num contexto social e público;
4. Publicado por via convencional e por via digital, esse Relatório, bem como os contributos
das suas discussões.
3. Ações de incentivo à participação dos associados do norte nos grupos e iniciativas
nacionais e internacionais.
Mediação e incentivo dos associados para a participação ativa nas diversas iniciativas e grupos
de trabalho da APDSI.
Apoio à participação pela facilitação de infraestrutura de videoconferência.
Promoção de reuniões de trabalho ou de apresentação de resultados dos grupos nacionais, no
espaço regional norte.
17.8.1

8.2. CPLP - Cooperação sobre Governo Eletrónico
contínua
Na sequência da Conferência da CPLP sobre Governo Eletrónico, organizada em 2013 pela
APDSI, CPLP e AMA e também na visita de cerca de quarenta dirigentes de topo da área das TIC
da AP angolana, a APDSI em colaboração com as entidades coordenadoras de Governos
Eletrónicos dos países da CPLP disponibilizará os seus meios, para efetivar iniciativas sobre
inovação em serviços públicos.
Para além de acompanhar iniciativas de eGovernment nos países que compõem a CPLP, a APDSI
pretende igualmente, promover o associativismo em torno da Sociedade da Informação, criando
oportunidades, presenciais e online, para troca de experiências entre profissionais do setor dos
vários países de língua portuguesa.
17.8.2

8.3. Sociedade da Informação em Timor
contínua
Depois da realização de um 1º Encontro sobre Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da
Informação em Timor Leste, em cooperação com a Universidade Nacional de Timor Lorosae,
pretende-se dar continuidade a esta iniciativa com a realização em 2017 de mais um Encontro,
com um envolvimento mais alargado das entidades Timorenses e com uma maior participação
de delegados Portugueses.
17.8.3
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