APDSI REALIZA MEETON “TESTEMUNHOS DE TRANSIÇÃO
DIGITAL NA ECONOMIA”
Inscrições abertas
Lisboa, 23 de junho de 2020 – A APDSI organiza o próximo MeetOn no dia 02 de julho, às
18:00 horas, com testemunhos de transição digital na área da Economia. Inscrições aqui:
https://pt.surveymonkey.com/r/meeton-apdsi-economia

De forma a dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da Sociedade
da Informação, a APDSI organiza o MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na
Economia”, no próximo dia 02 de julho, às 18:00 horas, na plataforma Zoom.

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

Com diversos setores ainda condicionados pela atual pandemia e com a perspetiva de uma
crise económica sem precedentes, é fundamental refletir sobre as abordagens e os casos
práticos de aceleração da transição digital, enquanto fator essencial para a competitividade
e sustentabilidade das empresas. Das empresas locais às internacionais, do setor privado
ao público, o desafio é global e transversal, pelo que importa conhecer e debater como a
inovação tecnológica nos permitirá superar os desafios em presença.

Na sessão que apresentamos iremos contar com a partilha de testemunhos do Secretário
de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, Gonçalo Caseiro, Presidente
do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Patrícia Loureiro,
Global Director of Costumer Service da Farfetch e um representante da Amazon Web
Services, patrocinador global da APDSI. A moderação estará a cargo de Sofia Aureliano,
Vogal da Direção da APDSI.

Esta nova modalidade digital de evento permite à APDSI dar continuidade à sua missão de
promoção e desenvolvimento da Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal,
servindo como plataforma agregadora, de proximidade e de contacto entre os seus diversos
stakeholders.

Os MeetOn são eventos curtos, informais e direcionados para uma temática específica – à
semelhança dos MeetUp – mas com participação a distância, através de uma plataforma de
videoconferência.

A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas.

A inscrição no evento é gratuita, mas obrigatória. Reserve o dia na sua agenda e faça a sua
inscrição aqui.

Patrocinadores Globais da APDSI

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

Para mais informações, por favor, contactar:
Bruna Martins | APDSI
m: 925002121
e: secretariado@apdsi.pt

SOBRE A APDSI
Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem
por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com
este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.
Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas
tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados por
grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços
Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a
Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as Competências
digitais.
Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações entre
as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a
discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa.
A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

