APDSI COORGANIZA WORKSHOP NO ÂMBITO DA OPEN GOV
WEEK 2022
Inscrições abertas
Lisboa, 12 de maio de 2022 – A APDSI coorganiza o "2º Workshop Administração Aberta:
Um Desafio para o Estado e para a Sociedade", com a PASC – Casa da Cidadania e a AMA,
no próximo dia 18 de maio (quarta-feira), às 10:30 horas, pelo Zoom. Inscrições aqui:
https://pt.surveymonkey.com/r/opengovweek2022

No âmbito da Open Gov Week 2022, a APDSI – Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a PASC – Plataforma de Associações da
Sociedade Civil, Casa da Cidadania e a AMA – Agência para a Modernização Administrativa,
organizam na manhã do próximo dia 18 de maio, entre as 10:30 e as 12:45 na plataforma
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ZOOM o "2º Workshop Administração Aberta: Um Desafio para o Estado e para a
Sociedade".
Pretende-se através desta iniciativa estimular o debate construtivo entre as instituições
públicas e representantes da sociedade civil, juntando um grupo de especialistas e
interessados no desenvolvimento de uma administração pública cada vez mais aberta, segura,
transparente, responsável, inclusiva e centrada no cidadão.
Neste evento os verdadeiros protagonistas são todos os participantes.
Inscreva-se aqui e selecione a grupo temático em que pretende participar:
•

Sala 1 – Cibersegurança e continuidade de serviços

•

Sala 2 – Partilha e reutilização de dados

•

Sala 3 – Investimento (PRR), Transparência e poder do cidadão

•

Sala 4 – Inclusão e universalidade dos serviços públicos
Dada a natureza do evento as inscrições são limitadas.
Mais detalhes aqui.

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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Patrocinadores Globais da APDSI
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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
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.

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

