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 ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL

Gabinete do Secretário de Estado para a Transição Digital

Louvor n.º 172/2020

Sumário: Louvor concedido às operadoras de telecomunicações, às empresas tecnológicas e às 
entidades representantes do setor social e associativo que, desde o início da epidemia 
COVID-19, voluntariamente, integraram e cooperaram com o Gabinete de Resposta 
Digital ao COVID-19.

Louvor concedido às operadoras de telecomunicações, às empresas tecnológicas e às entidades representantes
do setor social e associativo que, desde o início da epidemia COVID-19,

voluntariamente, integraram e cooperaram com o Gabinete de Resposta Digital ao COVID-19

Na qualidade de Secretário de Estado para a Transição Digital, cumpre -me o grato dever 
de louvar publicamente as entidades, identificadas em anexo, que, desde o início da epidemia 
COVID -19, voluntariamente, participaram na definição e operacionalização de soluções concretas 
no combate à pandemia e proteção do tecido produtivo e da economia, pela dedicação e empenho 
colocados na sua atuação, evidenciando, em todas as circunstâncias, um excecional sentido do 
dever e uma permanente disponibilidade para o serviço público.

Todas são merecedoras do meu reconhecimento público pelo seu contributo para o combate 
à epidemia COVID -19.

5 de junho de 2020. — O Secretário de Estado para a Transição Digital, André Eduardo de 
Aragão Gonçalves de Azevedo.

ANEXO

Altice Portugal, S. A.
Amazon Web Services Emea Sarl, Sucursal em Portugal.
APRITEL — Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas.
Cisco International Limited, Sucursal em Portugal.
ESRI Portugal — Sistemas e Informação Geográfica, S. A.
Facebook.
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Google Llc.
Huawei Tech. Portugal — Tecnologias de Informação, L.da

Msft — Softwares para Microcomputadores, L.da

Netflix — Innovation & Technology, Unipessoal, L.da

NOS, SGPS.
NOWO Communications, S. A.
Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, S. A.
VOST Portugal — Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência.
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