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APDSI ASSINA CARTA DA DANISH START-UP ASSOCIATION 
SOBRE DIGITAL SERVICE ACT (DSA) 

Carta aberta dos players do setor: Fortalecer os princípios 

fundamentais da Diretiva de Comércio Eletrónico na nova Lei de 

Serviços Digitais 
 

 

Lisboa, 30 de junho de 2020 – A APDSI assina carta conjunta da Danish Start-up 

Association sobre Digital Sevice Act (DSA) no avanço da Proposta de Lei da Comissão 

Europeia sobre Serviços Digitais.  

Este ano, a Comissão Europeia proporá uma nova Lei de Serviços Digitais (DSA) para 

esclarecer o papel das plataformas online. Esta é uma ótima oportunidade para examinar o 

papel das plataformas online na nossa economia e sociedade e atualizar a Diretiva de 

Comércio Eletrónico de 20 anos. 

Congratulamo-nos com o documento de posição conjunta publicado pelos países do D9 + 

em maio deste ano sobre “A criação de uma estrutura reguladora moderna para a prestação 

de serviços on-line na União Europeia” e o seu apelo para manter os princípios básicos da 

Diretiva de Comércio Eletrónico em qualquer nova estrutura regulamentar a ser adotada e 

garantir que a economia digital da UE possa crescer e crescer. A Diretiva de Comércio 

Eletrónico tornou possível o lançamento, o crescimento e o florescimento no mercado da 

União Europeia. Permitiu a inovação e desenvolvimento de produtos com base no livre fluxo 
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de informações, promovendo um comportamento responsável e proporcionando vários 

benefícios aos cidadãos da Europa. 

A APDSI congratula os países do D9+ pela liderança na promoção dos negócios digitais da 

Europa. Os países D9+ devem ampliar e aprofundar a sua aliança emergente, outros países 

da UE poderão mostrar o seu apoio à declaração, trabalhando em conjunto com os países 

D9+, de forma a garantir uma economia digital próspera na Europa construída sobre uma 

abordagem personalizada baseada em evidências. Os países devem ainda basear as novas 

propostas de DAS nas melhores práticas e princípios legislativos, garantindo um nível de 

regulamentação equilibrado e proporcional. 

Juntamente com outros representantes do setor empresarial em toda a Europa, 

incentivamos a Comissão Europeia e os Estados Membros da UE a levar em consideração a 

opinião subscrita, e instamos a Comissão Europeia a fazer uso da sua avaliação de impacto 

para examinar a necessidade de novos regulamentos, garantindo equilíbrio e 

proporcionalidade. O objetivo será compreender integralmente os custos potenciais 

relacionados com um futuro DSA e planear adequadamente. 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

 

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

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 
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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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