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Entrega Prémio Pordata Inovação

15.20 Hans Rosling, Fundação Gapminder
16.10 Apresentação Pordata Kids
16.30 Encerramento

As estatísticas são a nossa vida, por isso, na Pordata,
contamos tudo. Contamos em quilos, quilómetros,
percentagens, índices, rácios ou taxas.
E o resultado é sempre o mesmo: mais números.
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Esta agenda poderá sofrer alterações.
Consulte o programa actualizado em ffms.pt.
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A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem o prazer
de convidar V. Ex.ª a estar presente no encontro
“Os números por outras palavras”, no âmbito
das celebrações dos 5 anos da Pordata.

ffms.pt
Este evento contará com as palavras entusiasmadas
mais em
de Hans Rosling, fundador do Gapminder, e apresentará,
em primeira mão, os vencedores do Prémio Pordata saiba
Inovação
e o novo portal dedicado aos mais novos, Pordata Kids.
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PORDATA

C0NTAMO5 CON5IGO?

Dia 22 de Setembro, às 14h30, no Teatro Nacional D. Maria II.
A inscrição no evento é gratuita e obrigatória.
ROSLING
O número de lugares é limitado.
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