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Introdução
Durante o ano de 2018 o ISOC Portugal Chapter
continuou a ser uma voz ativa na defesa dos princípios 
da ISOC, colaborou em alguns eventos com outras 
organizações e tentou refletir sobre o plano de trabalhos 
da ISOC para 2019.

No entanto, continuaram por resolver vários problemas 
recorrentes: aumentar a participação de mais associados, 
alargar a base de intervenção e iniciar uma renovação 
geracional.



Eixos da ação em 2018
Durante o ano de 2018 o ISOC PT manteve vivos diversos 
dos eixos de intervenção da ISOC, nomeadamente:

• Defesa da Net Neutrality
• Apelo para uma melhor governação da Internet em 

Portugal
• Defesa do incremento da confiança na Internet
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• Tomadas de posição
• (Co-)organização de eventos nacionais
• Comunicação, imagem e administração

Atividades em 2018



Ações e eventos em 2018
• Defesa da Net Neutrality - com uma intervenção junto da ANACOM

• Apelo a uma melhor governação nacional da Internet em Portugal -
divulgação da tomada de posição sobre a gestão do DNS, participação numa 
audição na Assembleia da República promovida pelo PCP

• Defesa da confiança na Internet

• GDPR (co organização do evento Welcome GDPR em Lisboa e outras 
intervenções)

• Novos desafios levantados pela IoT (Intervenção no C-Days em Coimbra, 
workshop no C-Days em Coimbra, sessão no IGF Portugal em Aveiro)

• Workshops de discussão do plano de atividades da ISOC para 2019
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Imagem durante 2018

• Mantivemos atualizado o site http://isoc.pt com 
notícias sobre as nossas atividades

• Mantivemos uma intervenção regular na nossa página 
do Facebook, com notícias sobre eventos e temas para 
os quais chamámos a atenção

• Fomos referidos em alguns artigos na imprensa e 
publicámos um artigo no O Público sobre o GDPR no 
dia 24 de Maio
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Evolução dos membros durante 2018

• Houve cerca de 25 adesões e 4 pedidos explícitos de 
saída

• Participámos na transição GDPR do site de gestão de 
membros da ISOC e passámos de 334 membros no final 
de 2018 para 220 durante o mês de Janeiro de 2019
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Administração em 2018

• Concorremos a doações da ISOC
• Mantivemos ativamente a entrada do ISOC PT junto da 

ISOC
• Melhorámos a gestão administrativa do Capítulo com a 

contratação de um pequeno serviço de suporte
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Visão Global do Relatório e contas 2018
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• Recebemos dois donativos da ISOC (para 
pagamento de atividades de 2017 e suporte à 
administração) - total de 5190 € incluindo 
juros bancários

• Total de 6834 €  de despesas
• Pequeno prejuízo de cerca de 1650 €
• Balanço continua sólido devido aos 

donativos “herdados” ou recebidos em anos 
anteriores



Demonstração de Resultados 2018
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Distribuição aproximada das despesas em 2018
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Descrição Valor

Presença WEB, Email, Zoom 580 €

Contabilidade, banco e CTT 600 €

Suporte administrativo 1520 €

Viagens e refeições 1330 €

Eventos 1300 €

Impressões 500 €

Prémio ISOC / INForum 1000 €
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