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DataLab apoia evento sobre Data Governance 
DataLab apoia evento sobre “Data Governance” & “Master Data 
Management” 

 
A DataLab que representa actualmente a Orchestra Networks, empresa francesa e líder Europeu especializada em 
Master Data Management, apoia a Passio em evento sobre DG & MDM. 
 

 
Lisboa, 28 de Outubro de 2016 – A DataLab patrocina evento, em colaboração com a Passio, sobre o tema “Data 
Governance & Master Data Management” 
 
Num mundo que caminha a passos largos rumo à total transformação digital, as empresas confiam cada vez mais 
na informação para ganharem conhecimento sobre o seu negócio e vantagem competitiva, sendo por isso 

fundamental garantir, a disponibilidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. A única forma de 
atingir estes objectivos é através de uma estratégia de Data Governance, que terá obrigatoriamente de estar na 
agenda dos gestores das empresas que pretendam vencer. 
 
Este evento organizado pela Passio e com o patrocinio da DataLab (representante em Portugal da Orchestra 

Networks, um dos lideres europeus de software de Master Data Management), vem ajudar a perceber que 
caminho tomar. 
 
É também a oportunidade para conhecer e conversar com CHRISTOPHER BRADLEY, um dos "gurus" nesta 
área. É um estratega de informação e orientador de organizações globais, relativamente às melhores práticas em 
Data Governance. Tem como paixão ajudar empresas a gerir e explorar devidamente a informação como um 

activo corporativo crítico, assim como melhorar os seus processos e recursos no domínio da informação. Está 
empenhado em evangelizar a Gestão Executiva a nível mundial para a Gestão de Informação e Data Governance.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sobre a DataLab 
A DataLab é uma equipa multidisciplinar que conta com mais de 14 anos de experiência e know-how na área de Data 
Quality e Data Management, tendo participado na implementação e gestão de sistemas de limpeza de bases de dados, 
em projectos de integração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou referências 
sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab 
tem como missão disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, 100% 
customizavéis, que aumentam a qualidade da informação e acrescentam valor ao negócio. 
Para mais informações visite www.datalab.pt 
 
 

 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | Marketing  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  
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