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Promover a Inovação,
o Crescimento e
a Internacionalização
das empresas de Software Portuguesas.

Mensagem do Presidente da Direção
Vivemos tempos de grande revolução onde as ameaças se confundem com as
oportunidades.
O software é uma peça fundamental do nosso dia-a-dia e nunca foi tão importante
como hoje. Permite uma comunicação mais rica e célere, aumentando a eficiência
operacional das empresas e organizações e quebrando barreiras geográficas e
temporais. É, sem sombra de dúvida, um fator chave no atual desenvolvimento do
mundo digital, que se revela essencial para o crescimento económico na era da sociedade do
conhecimento.
É fácil compreender que a indústria de software mantém um enorme potencial, não parando de crescer.
O Cloud Computing, a Internet of Things, o Big Data, a excecional adoção da Computação Móvel e do Bring
Your Own Device, os avanços tecnológicos ao nível da Inteligência Artificial e do Machine Learning colocam
grandes desafios nos atuais modelos de negócio a par com a abertura de enormes oportunidades.
Não se tenham dúvidas, a maior oportunidade de crescimento económico está na economia digital.
Tenham as empresas Portuguesas imaginação e capacidade de investimento.
É este enquadramento que norteia o Plano de Atividade que propomos para 2017-2019 e é esta a fonte de
inspiração que dá força à equipa que comigo irá conduzir a ASSOFT no triénio de 2017-2019.
Trabalharemos arduamente para reforçar o peso institucional e a reputação da
ASSOFT, em termos do seu impacto na economia, enquanto representante da
indústria de software Portuguesa, liderando nos novos temas como a garantia de
uma internet transparente e competitiva, a privacidade e a segurança, a par da
tradicional defesa da propriedade intelectual e do combate à pirataria informática.
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Missão
A promoção e a defesa dos interesses das pessoas e entidades que, em Portugal, produzem e
comercializam software, estimulando o seu crescimento sustentado e criando condições favoráveis
para a exportação, com particular enfoque na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Visão
Ser o principal representante institucional da indústria de software junto dos associados, das
entidades governamentais e dos órgãos de legislação e supervisão.

Valores
Integridade

Responsabilidade

Iniciativa
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A nossa convicção
O desenvolvimento económico dos países é maximizado num ambiente de economia de mercado. É
estimulada a competitividade, por força da vontade de vencer, que os agentes económicos mais aptos
aportam, que se traduz forçosamente num acelerar da inovação e da criatividade, ou seja, o bem-estar e o
crescimento económico.
Como é do conhecimento público, as economias de mercado assentam em princípios básicos e simples,
mas vitais para o seu bom funcionamento como:
• a proteção, por lei, da propriedade;
• a livre transação de bens, serviços e dinheiro;
• a não obrigatoriedade de trabalhar para terceiros;
• uma posição de neutralidade dos poderes públicos.
Como corolário, não nos restam dúvidas de que a Propriedade Intelectual deve ser protegida por lei,
legitimando o autor na decisão unilateral do que pode e não pode ser feito com a sua obra. É o mercado
quem, em última instância, deve ditar o sucesso de cada obra e de cada autor, independentemente desta
ser de acesso gratuito ou pago.
Entendemos que existem, ou podem existir, situações, nomeadamente no mundo académico, onde a
partilha de obras pode ser um catalisador de inovação. Contudo, advogamos que não se pode ter dois
pesos e duas medidas, ou seja, por um lado pretender beneficiar da inovação que o mercado livre motiva,
subjacente à proteção de retorno do investimento e, simultaneamente, impedir os investidores da justa
remuneração.
Resumidamente, defendemos o seguinte ciclo virtuoso:
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Metas e Objetivos
Meta #1: Aumento do respeito pela Propriedade Intelectual
• Protocolos de colaboração estratégica com as autoridades de supervisão
• Colaboração com as autoridades fiscalizadoras em ciclos de formação
• Ciclo de seminários em Universidades
• Campanhas genéricas de sensibilização para o respeito pela PI e respetivo impacto económico
• Promoção de ações diretas de fiscalização e de correção de situações irregulares
• Ciclos de formação do canal de revenda para prevenção da pirataria
• Serviços de Depósito e de aconselhamento na proteção da Propriedade Intelectual associada ao
Software

Meta #2: Facilitação do processo de adaptação do software à nova legislação fiscal
• Colaboração com Autoridade Tributária e Aduaneira no suporte da indústria ao combate à fraude
e à evasão fiscal
• Ciclos de seminários e de sessões de esclarecimento
• Grupos de trabalho da indústria para elaboração de propostas
• Elaboração de Protocolo de colaboração com a Segurança Social
• Guia de boas práticas para a elaboração de software certificado

Meta #3: Facilitação do processo de adaptação do software à nova legislação de privacidade
• Colaboração com Comissão Nacional de Proteção de Dados no suporte da indústria ao respeito
pela privacidade
• Ciclos de seminários e de sessões de esclarecimento
• Grupos de trabalho da indústria para elaboração de propostas
• Guia de boas práticas para a elaboração de software respeitador da privacidade
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Meta #4: Apoio na internacionalização e no reforço de competências de gestão de 50 empresas
Portuguesas

• Candidatura da Associação ao SIAC
• Elaboração e acompanhamento de projetos de Apoio à Internacionalização em alinhamento com
a ANETIE
• Elaboração e acompanhamento de projetos de Formação Ação a empresas associadas
• Participação no programa MOVE PME

Meta #5: Liderança e Impacto no mercado
• Alavancar no trabalho iCOMP para defesa de uma Internet Livre e Competitiva
• Proteção da Informação
• Cloud Computing como facilitador da exportação de software Português, contribuindo para um
quadro regulatório que proteja os cidadãos e consumidores e que potencie as oportunidades e
vantagens da economia digital
• Defender o princípio da neutralidade digital por parte do Estado e reguladores
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Iniciativas 2017 - 2019
Melhorar a perceção pública da ASSOFT

Estar presente e notados nas Redes Sociais

Ciclo de trabalhos com os Associados (Certificação + Privacidade)

Guia de boas-práticas no desenvolvimento de software

Guia de boas-práticas no licenciamento do software

Conhecer a indústria de software

Guia de boas-praticas da privacidade

Profissionalização da Indústria de software

ASSOFT com voz ativa enquanto parceiro especializado de decisores e influenciadores
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Parceiros Institucionais
Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC)
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
Polícia Judiciária
iCOMP - Initiative for a competitive online marketplace
Business Software Alliance (BSA)
Associação Industrial portuguesa (AIP), Câmara do Comércio e Indústria (CCI)
U.S. Foreign Commercial Service - U.S. Department of Commerce
Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã (AHK Portugal)
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)
APOGEP - Associação Portuguesa de Gestão de Projectos
Associação Portuguesa de Seguradores (APS)
Software & Information Industry Association (SIIA)
Sociedade Portuguesa de Autores, Crl (SPA)
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ASSOFT - Associação Portuguesa de Software
Edifício Fernando Pessoa
Rua General Ferreira Martins, n.º 10 - 7º B
1495-137 Lisboa
Tel.: +351 213617040
www.assoft.org
https://www.facebook.com/assoft.org
http://www.twitter.com/assoft
http://www.linkedin.com/company/assoftassociacaoportuguesadesoftware
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