APDSI REALIZA O SEU PRIMEIRO EVENTO EM FORMATO
HÍBRIDO - MEETUP “AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”
Inscrições abertas
Lisboa, 25 de outubro de 2021 – A APDSI realiza o seu primeiro evento em formato híbrido,
o MeetUp “Automação de Processos na Administração Pública”, no dia 03 de novembro
(quarta-feira), às 11:30 horas, com lugares presenciais limitados nas instalações no Parque
das Nações da Bold by Devoteam, patrocinadora global da APDSI, e com transmissão online.
Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/meetup-apdsi-rpa

A automação de processos de negócio com recurso a ferramentas de RPA (Robotic Process
Automation) constitui um acelerador da transformação digital das organizações, permitindo
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aumentar a sua eficiência através de iniciativas adaptáveis a vários contextos e com custos
controlados, mas com especial impacto em atividades repetitivas, com regras rígidas e de
larga escala.
Face à natureza das suas atividades, a Administração Pública oferece um campo de aplicação
alargado para este tipo de tecnologias, permitindo aumentar a rapidez e a fiabilidade da
resposta ao cidadão nos serviços mais normalizados, e assim potenciar a capacidade de
resposta onde esta é mais escassa ou direcionar os funcionários públicos envolvidos nestas
tarefas para atividades mais complexas e de valor acrescentado.
Para debater o potencial e os casos práticos da utilização das tecnologias RPA na
Administração Pública, a APDSI contará com as participações da Secretária de Estado da
Justiça, Anabela Pedroso, que abrirá o evento, e Daniel Dines, Fundador e CEO global da
UIPath, empresa líder mundial em tecnologia RPA, que fará uma intervenção inicial como
Keynote Speaker.
No painel de intervenções conta-se ainda com as participações de Carla Costa Coelho, VicePresidente do Instituto de Informática da Segurança Social, Rosália Rodrigues, Vogal do
Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, Sara
Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA - Agência para a Modernização
Administrativa, e Pedro Campos, Diretor de Business Consulting da BOLD by Devoteam,
patrocinadora global da APDSI. A coordenação e moderação da sessão estará a cargo de Nuno
Guerra Santos, 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.
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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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