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O ano de 2016 foi uma ano de transição em 
que o Portuguese Chapter da Internet 
Society esteve razoavelmente activo.

Introdução
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Introdução
O ano de 2016 foi um ano pleno de desafios, uns velhos e outros novos.

Assim, a associação manteve viva diversas das suas intervenções 
tradicionais: o apelo à adoção de IPv6, a necessidade da Net Neutrality, e na 
Governação da Internet com ao apoio ao novo regime de supervisão da 
ICANN.

Ao mesmo tempo, diversas facetas começam a ter uma cada vez maior 
importância, nomeadamente o problema da confiança na Internet. Nesta 
faceta a associação teve também uma intervenção ativa, nomeadamente 
organizando sessões de debate público sobre IoT e privacidade. 
Adicionalmente, a ISOC PT participou também na divulgação pública e no 
apoio à iniciativa da plataforma AccessNow: “We demand Security for All”.

Mantivemos também uma intervenção com alguma regularidade na nossa 
página do Facebook em que os problemas da segurança foram bastante 
realçados.

Como tem sido comum aos outros anos, falhámos em conseguir um maior 
envolvimento da maioria dos associados nas atividades da ISOC.
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○ (Co-)organização de eventos nacionais
○ Colaboração em actividades da ISOC
○ Comunicação e imagem

Actividades em 2016
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• 12 de Maio de 2016 – Internet of Things (IoT) – IST em Lisboa
• 12 de Maio de 2016 – Privacidade na Internet– IST em Lisboa
• 21 de Junho de 2016 – IPv6 em Portugal em 2016 – Ponto da 

situação – Hotel Fénix em Lisboa
• Outubro e Novembro de 2016 - Fórum da Sociedade da 

Informação (participação na abertura, fecho eventos e 
co-organização de um evento  sobre Net Neutrality

• 19 de Novembro de 2016 – Participação num debate na 
sessão de apresentção pública de um filme de W. Herzog 
sobre a Internet

(Co-)Organização de eventos nacionais
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12 de Maio de 2016 – 
Internet of Things
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12 de Maio de 2016 – 
Privacidade na Internet
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IPv6
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22,02%

A interpretação de uma 
percentagem

Por Mário de Almeida (ISOC.PT)



Outubro e Novembro de 2016 – Fórum para a 
Sociedade de Informação – Governação da 
Internet
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16 de Novembro de 
2016 – Fórum para a 
Sociedade de 
Informação – Debate 
sobre Net Neutrality
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19 de Novembro de 2016 – Participação em debate 
de um filme sobre a Internet
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• Março de 2016 – Pedro Veiga participou na reunião dos 
Chapters Europeus em Madrid

• Junho de 2016 – Pedro Veiga e José Legatheaux participaram 
no EuroDig em Bruxelas

Colaboração em actividades da ISOC
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• Contratação dos serviços de comunicação da Google (com 
suporte de email, formulários, arquivo e repositório público de 
documentos; alberga também o site provisório da associação)

• Contratação (gratuita) dos serviços da empresa Mailchimp para 
campanhas por email com análise do impacto

• Assinatura de protocolo com a FCCN para a manutenção provisória 
do domínio DNS da associação

• Continuação da utilização da página do Facebook para contacto 
com o público

Comunicação e imagem
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Novo site provisório em 2016
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○ Estagnação dos donativos - único 
donativo recebido referia-se a um 
evento de 2015

○ Contenção de despesas
○ Balanço sólido devido aos donativos 

recebidos em anos anteriores

Relatório e contas 2016
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Demonstração de Resultados 2016
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ASSOCIAÇÃO ISOC PORTUGAL CHAPTER Data: 2016/12/31
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA (ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2016 Unidade Monetária (EUR)
  PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2016 2015
    
Vendas e serviços prestados    
Subsídios à exploração 11 6,500.00 4 500,00
Variação nos inventários da produção    
Trabalhos para a própria entidade    
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas    
Fornecimento e serviços externos  -6,493.36 -3 181,39
Gastos com o pessoal    
Imparidades (perdas / reversões)    
Provisões (aumentos / reduções)    
Outros rendimentos    
Outros gastos   -117,20
    
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:  6.64 1 201,41
    
Gastos/reversões de depreciação e de amortização    
    
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  6.64 1 201,41
    
Gastos de financiamento (líquidos)    
    
Resultado antes de Impostos  6.64 1 201,41
    
Imposto sobre o rendimento do período 12 0,00 -258,30
    
Resultado líquido do período  6.64 943,11
    



Relatório e Contas de 2016 (Balanço)
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ASSOCIAÇÃO ISOC PORTUGAL CHAPTER Data: 2016/12/31
BALANÇO ME (IES) em 31 de DEZEMBRO de 
2016 Unidade Monetária (EUR)

    

RUBRICAS NOTAS DATAS
2016 2015

ATIVO    
    
Ativo não corrente    
      
    
Ativo corrente    
Inventários    
Caixa e depósitos bancários 4 55,176.62 61 732,94
  55,176.62 61 732,94
Total do Ativo  55,176.62 61 732,94
    

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO    
    
CAPITAL PRÓPRIO    
    
Resultados transitados  51,669.98 50 726,87
Outras variações no capital próprio    
Resultado líquido do período  6.64 943,11
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  51,676.62 51 669,98
    
PASSIVO    
Passivo corrente    
Fornecedores    
Estado e outros entes públicos 9  258,30
Financiamentos obtidos    
Diferimentos  3,500.00 8 500,00
Outros passivos correntes   1 304,66
  3,500.00 10 062,96
Total do Passivo  3,500.00 10 062,96
Total do capital próprio e do passivo  55,176.62 61 732,94



Relatório e Contas de 2016 – Explicações
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Os valores recebidos (6.500€ acima apresentados como “subsídios”) correspondem a:

- um subsídio de 1.500€ recebidos da ERCS em 2016 para apoio às despesas 
efetuadas com o IGF Portugal de 2015

- Um subsídio de 5.000€ recebido da FCCN. Este subsídio foi recebido globalmente num 
ano anterior mas ficou distribuído de tal forma que contabilisticamente este era o 
montante a usar em 2016.

- O valor total das despesas foi de 6.493,36€ pelo que o resultado do exercício foram 
6,64€

- O total do capital próprio da associação desceu de 61.732,94€ para 55.176,62€ 
(diferença de 6.556,32).

- No final de 2016 estavam no banco um total de 55.176,62 €



Relatório e Contas de 2016 (Bancos)
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Distribuição (aproximada) das despesas em euros
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Internet presence (Google) (de Abril a Dezembro - Conta ISOC.PT) 100

Contabilistas 1250

Despesas com os eventos (salas, coffe breaks, fotocópias e similares ...) 3500

Traduções (mensagem IGF) 150

Viagem de José Legatheaux para ida ao EuroDIG 800

Refeições oferecidas aos speakers estrangeiros 200

Viagem de um speaker 40

Impostos (de 2015) 300

Custos bancários 100



Perspetivas orçamentais para 2017
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A direção cessante recomenda que o capital existente seja considerado 
“capital fundacional”

Idealmente não deveria diminuir significativamente, mas continuar como 
um fundo de reserva

No entanto, sem um orçamento para despesas semelhante ao dos anos 
anteriores, a atividade da associação será muito reduzida

Importa pois encontrar novas formas de subsidiar a atividade anual da 
associação

Uma hipótese passa por tentar concorrer a subsídios da ISOC central e 
tentar encontrar mais parcerias a nível nacional

É o repto que deixamos.



○ Ver o programa dos novos órgãos 
sociais eleitos em Janeiro. Disponível 
em http://www.isoc.pt/orgaos-sociais

Perspectivas para 2017
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