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APDSI REFORÇA APELO PARA CLARIFICAR REGULAÇÃO 

EPRIVACY 

 

Assinatura de Carta Conjunta 

 

Lisboa, 15 de outubro de 2019: A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (APDSI) voltou a assinar uma carta conjunta que reúne 61 

associações representantes dos vários setores e indústrias da economia europeia, em 

que se reforça o pedido de alcançar um consenso em torno do texto final da regulação 

ePrivacy.  

 

Recorde-se que o projeto de Regulamento se encontra em apreciação no Conselho da 

União Europeia desde janeiro de 2017 e, volvidos quase três anos, não se registaram 

desenvolvimentos expressivos no que toca à clarificação das muitas dúvidas levantadas 

em torno da aplicação do RGPD.  

Com um novo elenco de comissários europeus, que tomará posse em novembro, estão 

criadas as condições para que se reinicie o debate premente sobre a potencial 

necessidade de proceder a novos enquadramentos legislativos e clarificações da 

proposta, no sentido de dar resposta às questões que têm vindo a ser levantadas pelos 

vários setores.  
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Nesta carta conjunta, as 61 associações reforçam o apelo a que cada estado-membro 

solicite à Comissão Europeia que reconsidere a sua proposta de regulamento ePrivacy, 

com o objetivo de evitar incoerências e dissonâncias que se venham a traduzir em 

prejuízo para diferentes players de diferentes setores.   

A APDSI sublinha que está em plena sintonia com a génese da proposta de regulação 

ePrivacy. Pretende, por isso mesmo, salvaguardar que a integridade dos seus objetivos 

não é posta em causa, pela fala de clarificação ou pelo adiamento constante do debate 

necessário em torno desta temática. 

Carta conjunta: https://www.digitaleurope.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/Joint-ePR-

letter-Oct.-2019-FINAL.pdf 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

t: 217510762    

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  

 

SOBRE A APDSI  

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, os 

Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação 

das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as 

Competências digitais.  

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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