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APDSI EMITE RECOMENDAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE 
URGENTE DE REGULAR A TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

ENTRE A EUROPA E OS EUA 

Perante a problemática suscitada pela decisão da CNPD relativa à 

transferência de dados pessoais no âmbito do Censo 2021 
 

Lisboa, 30 de abril de 2021 – Perante a problemática suscitada pela decisão da CNPD 

relativa à transferência de dados pessoais para os EUA no âmbito do Censo 2021, a APDSI 

emite uma recomendação apelando à necessidade urgente de regulação desta matéria.  

A APDSI apela a que os legisladores da UE e dos EUA acelerem as negociações com vista a 

encontrar-se uma solução política para este impasse regulatório nas transferências de 

dados entre os dois lados do Atlântico. Portugal, através da Presidência do Conselho da 

União Europeia, e no âmbito da sua agenda de desenvolvimento de uma economia digital 

e sustentável, tem a oportunidade de assumir um papel central neste processo, 

mobilizando a Comissão e os membros do Conselho para viabilizarem com os EUA uma nova 

solução para a substituição do Privacy Shield, restaurando o enquadramento jurídico nos 

fluxos de dados transatlânticos UE-EUA e a confiança para a operação das empresas neste 

eixo económico estratégico. 

Esta Recomendação da APDSI encontra-se disponível em: 

https://apdsi.pt/produto/recomendacao-e-urgente-regular-a-transferencia-de-dados-

pessoais-entre-a-europa-e-os-eua/. 
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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 

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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