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APDSI PREPARA NOVO CALENDÁRIO DE MEETON’S PARA O 
ARRANQUE DO MÊS DE SETEMBRO 

São inúmeros os próximos temas na agenda 
 

 

Lisboa, 31 de julho de 2020 – A APDSI está a preparar novas edições de MeetOn para o 

segundo semestre de 2020, sobre Saúde, RGPD, Smart Cities, entre outros. Os MeetOn 

continuarão a ser gratuitos (com inscrição prévia), realizados quinzenalmente às quintas-

feiras, pelas 18:00 horas. 

Com o início da pandemia e a crise de saúde pública internacional, a APDSI não podia deixar 

de 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. 

Esta nova modalidade digital de evento permite-nos estar mais próximos uns dos outros neste 

novo normal da sociedade, mantendo o debate sobre temáticas diversas em tempo de 

transição digital e da aceleração a que muitos organismos estiveram e estão sujeitos. 

A lista de temas em agenda atravessa as diversas áreas de atuação da APDSI e dos seus Grupos 

de Missão relacionados com as temáticas da Saúde, da implementação do RGPD, da Cultura e 

das Smart Cities. 
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A APDSI conta ainda realizar uma sequela do MeetOn sobre o tema do 5G, em colaboração 

com a itSMF Portugal – Associação Portuguesa de Gestores de Serviços de Tecnologias de 

Informação. 

Mantenha-se perto. 

MeetOn’s já realizados: 

• MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Democracia”  

• MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Justiça” 

• MeetOn “Ética e Tecnologia @Covid-19” 

• MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Educação” 

• MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Economia” 

• MeetOn “5G nas comunicações móveis: da revolução tecnológica aos impactos” 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

 

 

 

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 
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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. 
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