Candidatura à Direcção da
Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD)
Programa 2020-2023

A CLAD – Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados, fundada em 1994,
propõe-se ser a sociedade científica Portuguesa de referência na área de Data Science. Desde a
Assembleia Geral de 21 de Abril de 2017, a CLAD tem por missão:
 promover, apoiar, desenvolver e divulgar a investigação científica na área científica de
Data Science;
 promover a colaboração e o intercâmbio científicos na área de Data Science entre
investigadores, empresas e outras organizações;
 oferecer formação na área de Data Science.
A equipa que constitui a LISTA A apresenta a sua candidatura à Direcção da CLAD com um
programa que, vindo na continuidade do trabalho das direcções anteriores, procura abrir
novos caminhos.
É assim nosso propósito:


manter as JOCLAD como o encontro anual da associação e local privilegiado para a
apresentação de investigação, a nível teórico e aplicado, em Data Science, procurando
agora:
 internacionalizar as Jornadas, considerando a possibilidade de publicação
internacional dos proceedings;
 abri-las à participação de especialistas do mundo empresarial;
 criar prémio de melhor trabalho publicado no ano anterior;



continuar a promover a oferta de mini-cursos em temáticas actuais, de interesse para
os associados da CLAD;



continuar a desenvolver as colaborações existentes com outras Sociedade Científicas e
instituições.

A Associação vive e desenvolve-se por e para os seus membros. Nessa perspectiva, parece-nos
importante:




clarificar a actual composição da Associação, promovendo uma política para a
regularização de situação ou assunção de abandono de associados presentemente nãoactivos;
melhorar a comunicação e visibilidade da CLAD:
 modernizando a sua página web;
 estando presente nas redes sociais;

 envolver de forma crescente os associados na vida da CLAD:
 promovendo a possibilidade de actos eleitorais e realização de Assembleias Gerais
à distância – para o que iniciaremos um processo de revisão de Estatutos;

 chamando-os a uma participação activa nas iniciativas promovidas pela Associação;
 fomentando a apresentação de propostas de novas actividades.
Mas a Associação pode e deve crescer e revitalizar-se, e assim propomos
 promover a Associação junto de camadas jovens através de:
 continuidade do programa de Bolsas CLAD;
 desenvolvimento de acções especificamente concebidas para o público jovem,
que podem incluir:
 concursos;
 Workshops para estudantes de cursos pré-graduados e de escolas
secundárias;
 criação da categoria de “sócio estudante”;


atrair especialistas do mundo empresarial, envolvendo-os em iniciativas da Associação.

Numa perspectiva de crescimento e cooperação, pretendemos


continuar o esforço de atrair novos associados para a CLAD, focando em todos aqueles
que se classificam como “cientistas de dados”;



fomentar a colaboração com outras associações congéneres e celebração de novos
protocolos de colaboração, cuidando de manter clara a especificidade da missão e
objecto da CLAD.

A internacionalização da Associação e da sua actividade é um vector essencial, e da maior
importância para a promoção dos seus membros. Nesta linha, propomos-nos


reforçar a participação da CLAD como membro da IFCS - International Federation of
Classification Societies, apoiando activamente a realização portuguesa do seu
congresso;



desenvolver contactos com outras associações pertencentes à IFCS, com o objectivo de
dinamizar relações bilaterais e fomentar iniciativas conjuntas;
promover a internacionalização das jornadas JOCLAD.



É com este programa, que nos propomos implementar nos três próximos anos com empenho e
entusiasmo, que nos candidatamos à Direcção da CLAD.
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