ALIANÇA ODS PORTUGAL CELEBRA O SEU 6ºANIVERSÁRIO
APDSI organiza uma Mesa Redonda sobre o ODS 12 –
Sustentabilidade nas Cadeias de Valor – especificamente sobre
Produção e Consumo Sustentáveis
Lisboa, 17 de janeiro de 2022 – Por ocasião do 6.º Aniversário da Aliança ODS Portugal, a
APDSI organiza uma Mesa Redonda, no próximo dia 20 de janeiro de 2022, pelas 18:00 horas
sobre o ODS 12: Sustentabilidade nas Cadeias de Valor, mais especificamente sobre
Produção e Consumo Sustentáveis.
Inscrições aqui: https://hopin.com/events/alianca-ods-portugal-6-aniversario
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No próximo dia 20 de janeiro, pelas 18:00 horas, a APDSI – Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação, membro da Aliança ODS Portugal, organiza,
por ocasião do 6.º Aniversário desta Aliança, uma Mesa Redonda, através da plataforma
digital HOPIN, sobre o ODS 12: Sustentabilidade nas Cadeias de Valor, mais especificamente
sobre Produção e Consumo Sustentáveis.
Na sequência da aprovação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Global Compact Network Portugal, rede local do
UN Global Compact (UNGC), em parceria com a APEE – Associação Portuguesa de Ética
Empresarial, lançou, em 20 de janeiro de 2016, a Aliança ODS Portugal, com a missão de
incentivar a participação do Setor Empresarial na sua concretização, criando oportunidades
de diálogo e cooperação com as diferentes partes interessadas.
Para celebrar o 6º Aniversário da Aliança ODS Portugal, a Global Compact Network Portugal e
a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, promotoras da iniciativa, organizam
presentemente um Evento comemorativo que lance o debate sobre “A Agenda 2030 | Ação
pelos ODS”.
A convite da Global Compact Network Portugal, a APDSI, membro da Aliança, organiza uma
Mesa Redonda, que será coordenada por Pedro Gaspar, Diretor de Novas Tecnologias de
Negócio do CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, dela fazendo parte Margarida
Ramires Ramos, Advogada, consultora da Pedro Pinto, Reis, Alexandre Jardim & Associados
Sociedade de Advogados, dedicada em especial à área da Energia, da Construção e das
Parcerias Público-Privadas e Manuel Gil Antunes, Administrador-Delegado da HyChem,
Química Sustentável, SA.
Esta iniciativa insere-se na atividade global da APDSI, que se tem pautado por dar sempre
palco ao debate informado sobre as diferentes perspetivas para um dado tema de interesse
para a sociedade, assim como à partilha de experiências e de boas práticas.
Inscreva-se e consulte a agenda do evento aqui: https://hopin.com/events/alianca-odsportugal-6-aniversario
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Links úteis:
APDSI - https://apdsi.pt/
CEiiA - https://www.ceiia.com/
pbbr.a - https://www.pbbr.pt/pt/
HyChem - http://hychem.pt/
Aliança ODS Portugal - https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-actions/aliancaods-portugal
APEE - https://www.apee.pt/
Global Compact Network Portugal - https://globalcompact.pt/index.php/pt/

Coorganização

Patrocinadores Globais da APDSI
Platina

Ouro

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
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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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