
 

 

  
URL | www.apdsi.pt  

e-mail | secretariado@apdsi.pt 

 

 

APDSI REALIZA MEETON SOBRE “MATURIDADE NO RGPD @ 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL” 

Inscrições abertas 
 

 

Lisboa, 11 de janeiro de 2021 – A APDSI dá continuidade aos seus eventos online e realiza o 

seu próximo MeetOn no dia 27 de janeiro (quarta-feira), às 18:00 horas, intitulado 

“Maturidade no RGPD @ Administração Local”.  Inscrições aqui: 

https://pt.surveymonkey.com/r/meeton-apdsi-maturidade-rgpd  

 

Esta iniciativa incluída no Plano de Atividades da APDSI para 2021, vem marcar também o Dia 

Internacional da Privacidade dos Dados, que se celebra no dia seguinte, a 28 de janeiro. 
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A data foi instituída em 2006 no Conselho da Europa com vista a consciencializar as pessoas 

relativamente à importância da privacidade e promover a proteção dos dados pessoais. Foi 

escolhido o dia 28 para a celebração desta data já que foi a 28 de janeiro de 1981 que se 

estabeleceu a Convenção 108 do Conselho da Europa, a convenção “para a proteção das 

pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de carácter pessoal”. 

No seu próximo MeetOn, a APDSI contará com as participações de Alexandra Leitão, Ministra 

da Modernização do Estado e da Administração Pública; de Filipa Calvão, Presidente da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)(*), de Alexandre de Sousa Pinheiro, 

Professor universitário na Universidade Europeia e Diretor da ASP – Consultoria e Formação; 

de Filipe Barata Pereira, Head of Digital Lead & Protection na LCG Consulting; de Cristina 

Máximo dos Santos, Data Protection Officer (DPO) da Caixa Geral de Depósitos; de Luis Neto 

Galvão, Sócio SRS Advogados; de Orlando Colaço, Coordenador do Grupo de Missão da APDSI 

“RGPD Implementação”; e de Wilson Lucas, Coordenador do Grupo de Missão da APDSI 

“RGPD Implementação”. 

Com este Webinar pretende-se abordar o RGPD como tema atual e perspetivar o ano de 2021, 

aludindo às realidades e particularidades na Administração Local. Irá ser apontada a 

necessidade de modelos de maturidade, apresentado em concreto o Modelo de Maturidade 

de Proteção de Dados Pessoais, que pretende vir a servir como autoaferição para as 

organizações da Administração Local, através de um valor objetivo (rating). 

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

Reserve o dia na sua agenda e faça a sua inscrição aqui.  

 

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 (Zoom).  
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Colaboração  

          
 

Patrocinador 

 

 

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 

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 
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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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