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● Atividades de 2019 

● Comunicação e imagem 

● Membros e funcionamento 

● Execução orçamental

Agenda



Ações Públicas
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A nova direção tomou posse no final de Março de 2019 e lançou um conjunto de 
atividades voltadas para uma maior participação dos membros e de outros 
parceiros: 

• Prémio Applied Network Research para promoção da participação de jovens 
investigadores nas atividades do IETF 

• Iniciativa e curso MANRS (“Mutually Agreed Norms for Routing Security”) 
dirigida aos ISPs e IXPs 

• Projeto “ePrivacidade Trocada por Miúdos” 

E ainda: 

• Discussão com os membros e publicamente do relatório “Consolidação 
Económica na Internet” e da “Carta dos Direitos Digitais”, uma iniciativa de 
deputados do PS no Parlamento 

• Intervenções públicas sob convite. 

Pano de fundo: aumentar a participação ativa dos membros, alargar a base de 
intervenção e iniciar uma renovação geracional.



Applied Network Research Prize
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Prémio para 
trabalhos de 
investigação 
suscetíveis de 
serem apresentados 
no ACM/IRTF ANRW 
Internet Society 
(ISOC) Applied 
Network Research 
Workshop 

https://irtf.org/anrw
https://irtf.org/anrw
https://irtf.org/anrw
https://irtf.org/anrw
https://irtf.org/anrw
https://irtf.org/anrw


Applied Network Research Prize
Co-Chairs: Henrique João Domingos (FCT/UNL e ISOC PT) e Rui 
Aguiar (Universidade de Aveiro) 

Program Committee –Membros da comunidade académica 
portuguesa ligada a Redes e Segurança, incluindo membros do 
ISOC PT 

Steering and Organization committees – membros da ISOC e do 
ISOC PT 

Datas importantes: submissões até 22 de Março, resultados até 
ao fim de Março, sessão pública em 15 de Abril de 2020 com 
intervenções convidadas e entrega dos prémios 

Prémio: pagamento da participação na reunião do IETF
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MANRS – Mutually Agreed Norms for Routing Security
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Promoção da 
adesão ativa e 
formal às normas 
MANRS de ISPs e 
IXPs nacionais 

Reunião 
preliminar de 
alguns ISPs em 
Julho de 2019



MANRS – Mutually Agreed Norms for Routing Security
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Curso frequentado por 
25 engenheiros, de 9 
operadores e 1 IXP 

Atividade vai 
prosseguir em 2020 

https://manrs.isoc.pt



Projeto “ePrivacidade Trocada por Miúdos”
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Projeto desenhado durante 
Agosto e Setembro de 2019 em 
conjunto com Tito de Morais do 
Projeto Miúdos Seguros na Net 

Submissão à Internet Foundation 
de um pedido de apoio financeiro 
que foi concedido (≈ 25.000 $US) 

Projeto teve início em 1 de 
Dezembro de 2019 

Várias iniciativas: eventos 
públicos bi-anuais, 
desenvolvimento de materiais de 
divulgação, concurso anual, ...



Projeto “ePrivacidade Trocada por Miúdos”
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Evento anual no dia da Proteção dos Dados – 28 de Janeiro 

Tradução para português de vários tutoriais sobre privacidade 
online e desenvolvimento de outros 

Concurso anual de atribuição de prémios a trabalhos 
desenvolvidos por crianças e jovens sobre ePrivacidade 

Cerimónia anual de entrega dos prémios
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Posição sobre “Carta de Direitos Fundamentas na Era Digital”

Discussão com os 
membros em 7 e 21 
de Junho (em Lisboa 
e Porto) e envio de 
sugestões de 
alterações ao grupo 
de deputados do PS 
que tomou a iniciativa 
da proposta, via o 
membro do ISOC PT 
José Magalhães



Discussão do Relatório sobre “Consolidação na Internet”
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Discussão com os 
membros em 7 e 21 
de Junho do 
Relatório sobre 
Consolidação 
Económica na 
Internet (Lisboa e 
Porto)



Intervenção Pública – 11 de Julho
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Apresentação do 
Relatório sobre 
Consolidação Económica 
na Internet



Adesão “A Contract for the Web” 
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Em Novembro a 
direção do Capítulo 
Português da 
Internet Society 
decidiu aderir a “A 
Contract for the 
Web” e apela aos 
associados do 
Capítulo que 
também o façam a 
nível individual



20 de Novembro - Jantar / Debate com os Associados
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Apresentação e discussão do Plano de Trabalhos da 
Internet Society para 2020 (ver depois) 

Reunião com a presença de Max Stucchi e Nick Hyrka 
da ISOC Europa



Intervenção Pública
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Apresentação do Plano 
de Trabalhos da Internet 
Society para 2020



• Os domínios  isoc.pt e InternetSociety.pt são propriedade da 
Associação ISOC Portugal e estão sob nossa gestão (via e 
empresa OVH) 

• Dispomos de vários sites, nomeadamente: isoc.pt, 
manrs.isoc.pt, anrw-prize.isoc.pt, ePrivacidade.pt (em 
colaboração) 

• Continuação da utilização dos serviços da empresa 
Mailchimp para campanhas por email com análise do 
impacto 

• A imagem destes sites foi integralmente renovada e todos 
suportam DNSSEC e HTTPS

Comunicação e imagem
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Site durante 2018 e 2019
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Site no final de 2019 – especialmente adaptado a 
sistemas móveis
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Lançamento das Notícias Periódicas
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○ 256 membros registrados na ISOC, 80 fizeram Opt 
out – apenas conhecemos o nome e o email destes 
256 membros 

○ 260 contatos na nossa lista local (24 recusam receber 
email do secretariado) 

○ 45% abrem o email com frequência, 18% às vezes, 
36% quase nunca 

○ Nas reuniões de Lisboa e Porto o número total de 
presentes é aproximadamente 20 

○ No curso MANRS estiveram presentes 25 assistentes 
○ No primeiro evento em Janeiro de 2020 do Projeto 

“ePrivacidade” estiveram presentes 60 pessoas

256 Membros (teoricamente)
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○ Donativo de 100€ de um membro e de 10.849,75€ da 
ISOC Foundation para o projeto ePrivacidade 

○ Despesas necessárias ao funcionamento e às 
atividades relatadas (incluindo já o projeto 
ePrivacidade) 

○ Breve “lucro” devido ao subsídio para o projeto 
ePrivacidade que no essencial ainda não foi gasto

Relatório e contas 2019
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Resultados 2019
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Gastos (ver explicações a seguir)
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Explicações
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• Despesas OVH - envolve domínios com suporte DNSSEC, IPv6, AnyCasting, 

Vários certificados, replicação em CDN, alojamento com 2 x 500 Gbytes em disco 

SSD, backups automáticos de versões e bases de dados. Alguns dos serviços 

foram pagos para o ano de 2020 e envolvem também o projeto “ePrivacidade”. 

• Jantar / debate - jantar do enviado da ISOC e do speaker do curso MANRS, com 

todos os membros que quiseram aparecer (12 pessoas num hotel). Este jantar é 

pago pela ISOC que o vai reembolsar em 2020 e inclui o aluguer de uma sala de 

hotel 

• Despesas com os tutoriais - inclui a tradução dos tutorias, a sua edição com “voz-

over” e a produção media de forma a poderem ser colocados online 

imediatamente 

• As deslocações incluem várias idas ao Porto em ocasiões distintas
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