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APDSI ORGANIZA PRÉMIO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2021 

Candidaturas abertas 
 

 

Lisboa, 02 de agosto de 2021 – A APDSI promove a 1.ª edição do Prémio Transformação 

Digital em 2021, por ocasião dos seus 20 anos de existência. Submissão de candidaturas até 

ao dia 08 de outubro de 2021 aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/apdsi-premio-

transformacaodigital2021  

 

A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI), em 

associação e com o apoio da Oracle Portugal, deliberou instituir o “Prémio Transformação 

Digital”, destinado a reconhecer e divulgar as melhores práticas de adoção e implementação 

das tecnologias de informação e comunicação (TIC), com vista a uma sociedade mais digital 

sustentada por instituições públicas e privadas mais eficiente e mais próximas do cidadão. 
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O Prémio será dividido em categorias e serão aceites candidaturas integradas numa das 

seguintes:  

1. Eficácia/Eficiência das Organizações 

(utilização de tecnologias emergentes, IA, ML, BigData, ..., na gestão das 

organizações) 

2. Proximidade com o Cidadão e Sociedade mais Inclusiva 

(Potenciar uma sociedade mais inclusiva ou mais próxima do cidadão 

usando instrumentos da Sociedade de Informação) 

3. Promoção da Sociedade mais Inovadora e Digital 

(Destacar a Transição Digital das Organizações no âmbito do Portugal 

Digital). 

O Júri será constituído por um número de personalidades de reconhecido relevo no País no 

setor das TIC´s nomeados pela Direção da APDSI. 

Os materiais associados a este Prémio, nomeadamente o Regulamento, formulário de 

candidatura e cronograma, poderão ser encontrados no website da APDSI. 

As declarações de aceitação do Regulamento e de autorização de utilização de imagem, bem 

como a informação relativa ao tratamento de dados pessoais encontram-se anexas ao 

Regulamento. 

Esta iniciativa convergirá numa cerimónia para entrega dos prémios aos 3 melhores trabalhos 

no final do mês de novembro de 2021. 

O objetivo da APDSI nesta iniciativa é reconhecer e divulgar as melhores práticas de adoção 

e implementação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), com vista a uma 

sociedade mais digital sustentada por instituições públicas e privadas mais eficiente e mais 

próximas do cidadão. 

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

Submissão de candidaturas aqui – até 08 de outubro de 2021. 
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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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