APDSI DIVULGA LISTA DOS PROJETOS FINALISTAS AO
PRÉMIO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2022
Cerimónia de Entrega de Prémios ocorrerá no dia 25 de novembro
de 2022
Lisboa, 18 de novembro de 2022 – A APDSI divulga lista dos projetos finalistas da 2.ª edição
do Prémio Transformação Digital em 2022. Para assistir à Cerimónia de Entrega de Prémios,
inscreva-se

aqui:

https://pt.surveymonkey.com/r/cerimonia-apdsi-entrega-premios-

transformacaodigital2022

A APDSI, após validação, análise e votação das candidaturas submetidas por parte dos
membros do Júri, divulga agora a Lista de Projetos Finalistas às 3 categorias do Prémio
Transformação Digital 2022 (ordenados por ordem de submissão da candidatura):
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1. Eficácia/Eficiência das Organizações
N.º
Candidatura
8
10
13

Entidade

Projeto

Companhia de Seguros Fidelidade S.A.

Multicare

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA

Plataforma de Gestão e Controlo
Industrial
WONEApp

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas
Livres SA

2. Proximidade com o Cidadão e Sociedade mais Inclusiva
N.º
Candidatura

Entidade

11

Agência para a Modernização
Administrativa

17

Instituto dos Registos e do
Notariado, IP (IRN, IP)

27

Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, E.P.E.

Projeto
Mais Transparência
Registo de Nascimento Online com
Pedido de 1º Cartão de Cidadão e
Atribuição de Nacionalidade
App SNS 24

3. Promoção da Sociedade mais Inovadora e Digital
N.º
Candidatura

Entidade

7

Instituto dos Vinhos do Douro e do
Porto, I.P.

16

INEM

24

Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde, E.P.E.

Projeto
IVDP Data+
iTEAMS (INEM Tool for
Emergency Alert Medical
System)
Exames Sem Papel

O Júri é constituído por um número de personalidades de reconhecido relevo no País no setor
das TIC´s nomeados pela Direção da APDSI (consulte aqui).
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Esta iniciativa convergirá numa cerimónia para entrega dos prémios aos 3 melhores trabalhos
no próximo dia 25 de novembro de 2022, às 15:30 horas, que será transmitida online a partir
do Lagoas Park. Poderá inscrever-se aqui.
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.
Todos os materiais associados a este Prémio, nomeadamente o Regulamento, formulário de
candidatura e cronograma, poderão ser encontrados no website da APDSI.
A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas.

Patrocinador da iniciativa

Patrocinadores Globais da APDSI
Platina

Ouro

Para mais informações, por favor, contactar:
Bruna Martins | APDSI
m: 925002121
URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

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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