
www.apdsi.pt

Maria Helena 
Monteiro

Presidente

http://www.apdsi.pt/


A APDSI quer ser reconhecida pelo seu contributo determinante para o desenvolvimento
de uma sociedade da informação inclusiva, participativa e segura, potenciando um
desenvolvimento económico e social com impacto na globalidade dos cidadãos.

▪ constituir uma capacidade de intervenção independente e uma plataforma de debate
agregadora para o desenvolvimento da sociedade da informação;

▪ contribuindo na formulação de políticas públicas;

▪ realizando projetos, estudos e pareceres técnicos;

▪ criando espaços de debate e colaboração entre os seus associados, instituições

públicas parceiras e rede de especialistas;

▪ facilitando novas abordagens para os desafios atuais e futuros;
▪ e promovendo a inclusão dos cidadãos, das pequenas empresas e do terceiro setor.

Missão
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Visão



Stakeholders
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Cidadãos

Instituições 
Públicas

Organizações Não 
Governamentais

UniversidadesGrandes Empresas

Pequenas e 
Médias Empresas

Startups / 
Empreendedores



Projetos, estudos e pareceres técnicos, de iniciativa própria e em resposta
aos desafios dos seus associados e parceiros.

Eventos de natureza diversa, incluindo um evento exclusivo anual de
reflexão sobre o futuro da sociedade da informação e eventos temáticos
decorrentes das áreas de intervenção dos seus grupos de missão.

Facilitação de novas abordagens a desafios atuais e futuros da sociedade
da informação, promovendo a identificação / priorização de problemas e a
ideação e prototipagem de novas soluções.

Educação e informação sobre temáticas relevantes para o desenvolvimento
de uma sociedade de informação inclusiva, participativa e segura.

Reconhecimento de iniciativas, boas práticas e personalidades relevantes
no desenvolvimento da sociedade da informação.

Auscultação dos cidadãos, das pequenas empresas e do terceiro setor,
promovendo a sua inclusão e participação.

Tipos de Atividades
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020

1. INTRODUÇÃO 

A administração pública em linha apoia os processos administrativos, melhora a qualidade dos serviços e aumenta a 
eficiência interna do setor público. 

Os serviços públicos digitais reduzem os encargos administrativos para as empresas e os cidadãos, tornando a sua 
interação com as administrações públicas mais célere e eficiente, mais conveniente e transparente, bem como menos 
onerosa. 

Além disso, a utilização de tecnologias digitais como parte integrante das estratégias de modernização da administração 
pública pode proporcionar vantagens económicas e sociais para a sociedade em geral. 

Plano de ação europeu (2016-2020) 
para a administração pública em linha 
Acelerar a transformação digital da 
administração pública 

Bruxelas, 19.4.2016 
COM(2016) 179 final

A transformação digital da administração pública constitui um 
elemento essencial para o sucesso do Mercado Único. …

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020


Striving to be the first climate-neutral continent Working for social fairness and prosperity

Empowering people with a new generation

of technologies

An economy that works for people A Europe Fit for the Digital Age 

6 Commission priorities for 2019-24  (Ursula von der Leyen)

A stronger

Europe in the world

Europe to strive for more by strengthening our

unique brand of responsible global leadership

Promoting

our European

way of life

Building a Union of equality in which we all

have the same access to opportunities.

Nurturing, protecting and strengthening our

democracy

A new push for European

democracy

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en

Pacto Ecológico Europeu 5G …IA … CQ … segurança
e ética…

https://ec.europa.eu/info/priorities/stronger-europe-world_en
https://ec.europa.eu/info/priorities/stronger-europe-world_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en


Economia e Transição Digital

Negócios Estrangeiros

Finanças

Defesa Nacional

Administração Interna

Justiça

Modernização do Estado e da Administração Pública

Planeamento

Cultura

Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Educação

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Saúde

Ambiente e Ação Climática

Infraestruturas e Habitação

Coesão Territorial

Agricultura

Mar

Programa do XXII Governo Constitucional

Áreas de Governo

PORTUGAL

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=54f1146c-05ee-4f3a-be5c-b10f524d8cec
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Iniciativas Transversais
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Olimpíadas 
Nacionais de 
Informática

Fórum da 
Arrábida

Cibersegurança
na Saúde -

GACS

Prémios

Encontros 
(Meetups)

APDSI

Glossário da 
Sociedade da 
Informação

GRAV – Mapa 
da Violência 
de Género

Edições 
APDSI

Versão Conselho Geral – 16 de janeiro © APDSI 2020. Todos os direitos reservados.



Áreas de Intervenção
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Segurança
Serviços 
Públicos 
Digitais

Saúde
Cidadania 
e Inovação 

Social

Futuros da 
Sociedade da 
Informação

Competências, 
Qualificação e 

Empregabilidade

Tecnologias de 
Inteligência 

Digital

Território 
Inteligente

Política Digital 
e Governança

Ambiente e 
Energia

Versão Conselho Geral – 16 de janeiro © APDSI 2020. Todos os direitos reservados.
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Serviços 
Públicos Digitais

Obrigações e expectativas dos cidadãos,
transformação dos serviços/distribuição,
acesso e participação dos cidadãos.

Luís Nunes; 
João Catarino

Área Direção
A

tivid
ad

es

--/20 – Conferência “Tributação e Equidade num mundo digital, 
globalizado  e móvel”

--/20 – Conferência “Dados abertos na Administração Pública”

--/20 – Conferência “Barreiras e soluções para a cloud na 
Administração Pública”

11/20 – Estudo/Conferência “Administração 
local digital”

Apoios/Patrocínios

Descrição

G
ru

p
o

(s
) 

d
e 

M
is

sã
o

Serviços Públicos 
Digitais
Luís Nunes; 
João Catarino

Versão Conselho Geral – 16 de janeiro © APDSI 2020. Todos os direitos reservados.

Administração LOCAL 
digital
Ricardo Barros 



Contactos
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secretariado@apdsi.pt +351 217 510 762

Rua Alexandre Cabral, nº 2C – Loja A. 
1600-803 Lisboa, Portugal

Versão Conselho Geral – 16 de janeiro © APDSI 2020. Todos os direitos reservados.
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