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APDSI REALIZA MEETON SOBRE A ECONOMIA CIRCULAR 
DOS DADOS 

Inscrições abertas 
 

 

Lisboa, 23 de junho de 2021 – A APDSI dá continuidade aos seus eventos online e realiza o 

seu próximo MeetOn sobre “Economia Circular dos Dados”, no dia 01 de julho (quinta-feira), 

às 18:00 horas.  Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/meeton-apdsi-economia-

circular-dados  

 

A Comissão Europeia apresentou em março de 2021 a visão para a transformação digital da 

Europa até 2030 assente em 4 pontos cardinais: 1. Competências; 2. Governo; 3. 

Infraestruturas; 4. Empresas (https://ec.europa.eu/). 
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Os alicerces desta transformação digital são os dados e a capacidade de os utilizar e reutilizar 

para sociedades mais informadas, com mais conhecimento, mais produtivas e mais inclusivas.  

Que dados pretendemos analisar e qual o seu impacto no dia-a-dia de cada cidadão, dos 

governos e do setor empresarial? Que tecnologias e profissões vão emergir e permitir o 

tratamento deste “tsunami” de dados? Que infraestruturas seguras e sustentáveis devem ser 

consideradas? 

A APDSI, em associação e com o apoio da Oracle Portugal, vai promover um evento para se 

pensar e debater o impacto da utilização dos dados numa transição digital sustentável da 

sociedade na próxima década. O objetivo da APDSI neste evento é analisar casos concretos de 

adaptação das empresas à situação epidemiológica que temos vindo a atravessar e de 

preparação para um mundo cada vez mais digital.  

Neste MeetOn, a APDSI contará com as participações do Secretário de Estado para a 

Transição Digital, André de Aragão Azevedo, de Francisco Lima, Presidente do Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e Professor no Instituto Superior Técnico (IST), de Luís Antunes, 

DPO na Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Professor no Departamento de 

Ciência de Computadores na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (DCC - FCUP) e 

Diretor do Centro de Competências de Cibersegurança e Privacidade (C3P) na mesma 

Faculdade, e de Miguel Gaspar, Vereador da Economia e Inovação, Mobilidade e Segurança 

na Câmara Municipal de Lisboa. A coordenação da sessão estará a cargo de um Vogal da 

Direção da APDSI. 

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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Patrocinador da iniciativa 

 

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 

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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