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APDSI INAUGURA NOVO FORMATO DE EVENTO – “ACT! ON” 
SOBRE ECONOMIA CIRCULAR 

Inscrições abertas 
 

 

Lisboa, 22 de junho de 2021 – A APDSI dá continuidade aos seus eventos online e inaugura 

novo formato de evento, no dia 30 de junho (quarta-feira), às 21:00 horas – ACT! ON 

Economia Circular. Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/acton-apdsi-

economiacircular  

 

A economia circular assenta na criação de fluxos para reutilização, restauração e renovação 

de produtos e energia. 

Se a economia circular contribui para a sustentabilidade ambiental ao promover a dissociação 

entre o crescimento económico e o aumento no consumo de recursos, a tecnologia pode 

contribuir para a promoção e o desenvolvimento da economia circular. 
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Participe na sessão ACT! ON Economia Circular para conhecer vários projetos que recorrem à 

tecnologia para promover a reutilização e estender a vida de produtos. O que motivou a sua 

criação? De que forma estão a tirar partido da tecnologia social? Qual o esforço envolvido na 

criação e na manutenção de projetos deste tipo? 

Nesta sessão, Inês Santos Silva, cofundadora da comunidade Portuguese Women in Tech, 

estará à conversa com os responsáveis dos projetos: 

• Dou-te Se Vieres Buscar; 

• O Sótão; 

• Rnters. 

As sessões ACT! ON pretendem dar a conhecer projetos de Civictech para que cidadãos e 

entidades se sintam motivados à sua utilização ou inspirados para a utilização de formatos 

semelhantes. 

Estas sessões são organizadas pelo grupo CivicTech da APDSI, um grupo que põe as mãos na 

massa para criar projetos em que as ferramentas sociais e os dados abertos são usados para 

promover a participação cívica e a defesa dos direitos humanos. 

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.  

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

           

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  
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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. 
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