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APDSI RETOMA JANTARES-DEBATE SOBRE RGPD: 

CIDADES INTELIGENTES E O DESAFIO DA PRIVACIDADE 

Garanta a sua participação! 

 

Lisboa, 22 de junho de 2022 – A APDSI, no âmbito do seu Grupo de Missão “RGPD - 

Implementação”, retoma jantares-debate sobre RGPD, debruçando-se em 2022 no 

âmbito das “Cidades Inteligentes e o Desafio da Privacidade”, no próximo dia 07 de 

julho (quinta-feira), pelas 19:00 horas, na Ordem dos Engenheiros. Inscrições aqui: 

https://pt.surveymonkey.com/r/jantar-debate-rgpd-2022  

 

No próximo dia 07 de julho, pelas 19:00 horas, a APDSI – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, através do seu Grupo de Missão “RGPD 

– Implementação” realiza o Jantar-Debate “RGPD: Cidades Inteligentes e o Desafio da 
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Privacidade”, pelas 19:00 horas, na Ordem dos Engenheiros. Esta iniciativa conta com o 

patrocínio da Oracle Portugal. 

A privacidade do cidadão passa também pelos organismos que gerem as administrações 

pública central e local. É necessário continuar a sensibilizar para o tema do RGPD.  

Neste jantar, na continuação da sensibilização ao RGPD será apresentado o trabalho que 

o grupo de missão da APDSI, “RGPD – Implementação” realizou de desenvolvimento de 

um modelo de maturidade em RGPD que permite às autarquias, num processo de 

autoavaliação, aferir o seu nível de maturidade, identificar eventuais vulnerabilidades 

para definição de formas de mitigação e ações corretivas ou de reforço de intervenção 

para garantia de conformidade sobre proteção de dados.  

Esta ferramenta é disponibilizada em acesso livre pela APDSI.  O Grupo que criou este 

modelo é composto por sócios da APDSI e integra professores universitários, 

responsáveis de proteção de dados, informáticos, advogados e consultores, com larga 

experiência em RGPD.  

O conceito de smart cities – cidades inteligentes baseia-se fundamentalmente em 

tratamento de uma grande quantidade de dados provenientes de várias fontes e 

sensores automáticos. Como garantir a privacidade do cidadão face a essa necessidade? 

Sensibilizando os organismos para o RGPD. 

Inscreva-se aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/jantar-debate-rgpd-2022 

Consulte a agenda do evento AQUI. 

 

Patrocinador da iniciativa 
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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 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 e 

Privacidade, a Ética no Digital, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o 

Território Inteligente, as Tecnologias de Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da 

Sociedade da Informação, as Competências digitais e o Ambiente e Energia.  

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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