
Reuniões	abertas	do	Capítulo	Português	da	Internet	Society	
subordinadas	ao	tema	“Moldar	o	Futuro	da	Internet”	
A direção do Capítulo Português da Internet Society vem pela presente convocar todos os 
associados e amigos da nossa associação para duas reuniões abertas, de debate, subordinadas ao 
tema Shaping the Future of the Internet (“Moldar o Futuro da Internet”). Ambas as reuniões, a realizar 
no Porto e em Lisboa, têm a mesma ordem de trabalhos. 

1	–	Discussão	do	relatório	da	Internet	Society:	“ConsolidaEon	in	the	Internet	
Economy	—	How	will	consolidaEon	impact	the	Internet’s	technical	evoluEon	and	
use” 

Neste relatório sobre o estado da Internet no ano de 2019, analisa-se a crescente consolidação 
económica em curso na infraestrutura, nos serviços de acesso e nos serviços aplicacionais 
fornecidos sobre a Internet e quais os efeitos que esta consolidação tem e poderá vir a ter na Internet 
e na Sociedade em geral. 
Relatório disponível aqui. 

2	–	Discussão	da	proposta	de	Projeto-Lei	“Carta	de	Direitos	Fundamentais	na	Era	
Digital”	que	deu	entrada	na	Assembleia	de	República	

Este Projeto-Lei propõe uma carta de direitos dos cidadãos na Sociedade da Informação, cujo 
sustentáculo mestre é a Internet e os sistemas que nela se suportam. Foi-nos solicitado pelos 
promotores, e em particular pelo Deputado José Magalhães, associado honorário do nosso capítulo, 
opiniões para melhoramento da proposta. Dado que o objeto principal da mesma aborda facetas que 
vão ao encontro de princípios gerais que a Internet Society partilha, a direção decidiu atender à 
solicitação e ouvir as contribuições dos associados. O Deputado José Magalhães disponibilizou-se 
para estar presente, em ambas as reuniões, para ouvir as nossas opiniões e prestar os 
esclarecimentos que lhe forem solicitados. 
Proposta do Decreto-Lei disponível aqui.  

3	–	Discussão	de	propostas	de	ações	do	Capítulo 
Neste ponto serão discutidas as propostas de trabalho que a direção tem em curso, assim como 
propostas de ações apresentadas pelos associados presentes. 

Local, data e hora das reuniões 

Porto 
Dia 7 de Junho pelas 17h30 no Departamento de Ciências da Computação da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto, sala FC6 1.06 — Rua do Campo Alegre, 823,  4169-007 Porto 
Edifício assinalado neste mapa. 

Lisboa 
Dia 21 de Junho pelas 17h30 no Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior 
Técnico, Universidade do Lisboa, salas 0.19 e 0.20 do Pavilhão de Informática II. Av. Rovisco Pais 
1, 1049-001 Lisboa 
Localização no Google Maps.     Edifício 07 no mapa aqui disponível. 
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