Candidatura à Direcção da
Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD)
Programa 2017-2020
Caros Sócios e Amigos,
A CLAD – Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados, fundada em 1994,
propõe-se ser a associação científica Portuguesa de referência na área de data science,
congregando a intersecção entre análises de dados, estatística, investigação operacional,
matemática e ciências da computação, nas vertentes teórica e aplicada. 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, estando o
acto eleitoral marcado para o dia 16 de Novembro de 2017. O conjunto de linhas
programáticas a que nos propomos vai ao encontro da missão da CLAD e dos seus
associados. O presente programa, e no seguimento do programa da Direcção cessante,
organiza-se em torno de três conceitos-chave.
Participar – uma Associação é a expressão dos seus associados. A Direcção terá um papel
de coordenador e facilitador, mas para o sucesso da CLAD é fundamental a participação
activa de todos. Com base nesta dimensão, daremos particular destaque a:
• manter as JOCLAD como o encontro anual da associação e local privilegiado para a
apresentação de investigação em data science;
• continuar a dinamização da Série de Cursos CLAD que tem permitido aumentar a
interacção entre os associados da CLAD.
Crescer – melhorar e aumentar os serviços prestados pela CLAD aos seus associados de
modo a fazer crescer a comunidade CLAD. Destacam-se como medidas programáticas:
• continuar o esforço de atrair novos associados para a CLAD, em particular aqueles que
trabalham em áreas de data science;
• aumentar a interacção com outras associações e celebração de novos protocolos de
colaboração;
• aprofundar oportunidades existentes com o nosso sócio institucional, o INE – Instituto
Nacional de Estatística, em particular ao nível de colaboração editorial;
• garantir a sustentabilidade da CLAD, em particular atrair as novas gerações com novas
iniciativas para além das Bolsas CLAD;
• promover a área de aplicações de data science, melhorando a ligação às empresas e a
outros utilizadores intensivos destas técnicas.

Internacionalizar – A CLAD, conjuntamente com outras sociedades congéneres, é membro
da IFCS – International Federation of Classification Societies, desde 1995. Na continuidade
de contactos realizados pela Direcção cessante, deseja-se:
• reforçar a participação da CLAD como membro da IFCS – International Federation of
Classification Societies, ponderando a possibilidade de realização portuguesa do seu
congresso;
• desenvolver contactos com outras associações pertencentes à IFCS com vista a
aprofundar relações bilaterais que possam resultar em encontros científicos conjuntos;
• organizar uma Summer School que possa atrair estudantes e investigadores
internacionais e dar maior visibilidade à CLAD;
• repensar o modelo das JOCLAD de modo a facilitar a sua internacionalização e
indexação dos proceedings em bases internacionais.
É nesta proposta de acção para os três próximos anos de actividade que acreditamos e a
que nos propomos.
Com cordiais cumprimentos,

José Gonçalves Dias
Candidato à Presidência da Direcção

Lisboa, 3 de Novembro de 2017

OBS. A composição dos órgãos sociais da LISTA A está disponível na página web da CLAD
(www.clad.pt)

