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DataLab integra APDSI  
A tecnológica integra a APDSI como sócio institucional 
 

Seguindo a estratégia iniciada em 2013, a presença junto de entidades que actuam na área de Sistemas de Informação é 
fundamental para afirmar a nossa presença no mercado nacional. 
 
 
Lisboa, 16 de Janeiro de 2018 – A DataLab, empresa especializada em Qualidade de Dados, passa a integrar a APSI, como sócio 
institucional. 
 
Pelo papel que a APDSI (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação) representa no panorama 
nacional, era fundamental para a DataLab estar associada a esta prestigiada associação. 
 
De acordo com Carlos Guerreiro, Chief Operations Officer da DataLab, “o papel que a APDSI representa na sociedade de 
informação, quer a nível nacional quer a nível internacional, é de enorme destaque, seja na divulgação de ideias seja no apoio 
às entidades públicas no momento de decidir sobre quais os caminhos a seguir no que às questões relacionadas com a 
tecnologia diz respeito.” Reforça ainda: “temas recentes como o RGPD (novo regulamento geral de protecção de dados), ou 
como o impacto da Qualidade dos Dados ou a Gestão dos mesmos nos sistemas de informação das organizações da 
Administração Pública, são temas que nos interessam e onde, pensamos, que pela nossa experiência poderemos acrescentar 
algo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a DataLab 
Fundada em 2009, a DataLab conta com uma equipa multidisciplinar com mais de 15 anos de experiência e know-how nas áreas de Data 
Quality, Master Data Management e Data Masking, tendo participado na implementação e gestão de projectos de limpeza de bases de dados, 
projectos de integração de dados, projectos de migração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou e mantém 
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, que aumentam a qualidade da 
informação e acrescentam valor ao negócio.  
Para mais informações visite www.datalab.pt 
 
Sobre a APDSI 
Fundada em 2001 a APDSI tem a seguinte missão: proporcionar um fórum de debate sobre a Sociedade da Informação; afirmar-se como força 
de pressão sobre os poderes públicos, instituições e sector privado no sentido de maximização dos benefícios da Sociedade da Informação; 
promover a sensibilização e qualificação no domínio da Sociedade da Informação e estimular a adequação do mercado às necessidades de 
desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento. 
Para mais informações visite www.apdsi.pt  
 

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

 
Contactos APDSI 
Bruna Martins | Secretariado 
Telefone: +351 21 751 07 62 
E-mail: secretariado@apdsi.pt  
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