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APDSI COMEMORA ANIVERSÁRIO COM LANÇAMENTO 

DE EDIÇÃO ESPECIAL DOS 20 ANOS DE ATIVIDADE 

Garanta o seu exemplar! 

 

Lisboa, 12 de dezembro de 2022: A APDSI assinala os 20 anos de atividade com o 

lançamento de um livro evocativo do percurso de duas décadas na promoção ativa e 

o desenvolvimento da Sociedade da Informação e da Comunicação. 

 

No dia em que assinala o seu 21.º aniversário, 12 de dezembro, a APDSI realiza, na 

Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa, uma cerimónia de celebração com o lançamento 

desta edição especial. Num evento que terá como anfitrião Nuno Guerra Santos, vogal 
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da direção da APDSI, e que contará com a presença dos fundadores da associação, entre 

muitos outros convidados, será comemorado o passado, marcado por momentos 

determinantes para a Sociedade da Informação, mas acima de tudo, serão traçados os 

objetivos que marcarão a terceira década: continuar a contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade da informação inclusiva, participativa e segura, 

potenciando um desenvolvimento económico e social com impacto na globalidade dos 

cidadãos.  

Para aceder à nova edição da APDSI contacte-nos para secretariado@apdsi.pt.  

Veja o artigo redigido pela Presidente da Direção, Maria Helena Monteiro, no Diário 

de Notícias. 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

Platina 

       

Ouro 

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt   
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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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