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APDSI INAUGURA CICLO DE EVENTOS SOBRE 
#REGULAÇÃODIGITAL 

Inscrições abertas 
 

 

Lisboa, 13 de setembro de 2021 – A APDSI, no âmbito do seu Grupo de Missão “DSA, DMA, 

e-Privacy”, vai iniciar um Ciclo de Webinares sobre #RegulaçãoDigital e respetivo impacto 

na sociedade e nas políticas públicas, com um primeiro evento intitulado “DMA e DSA – 

Como Regular o Digital”, no dia 20 de setembro (segunda-feira), pelas 18:00 horas.  

Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/regulacaodigital-dsa-dma-20092021  

 

Pretende-se com este Ciclo de Webinares abordar em particular um conjunto de iniciativas 

legislativas com origem na União Europeia que têm particular incidência ao nível dos 
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mercados e serviços digitais, da privacidade e das comunicações, bem como no plano do 

direito de autor e direitos conexos no mercado único digital. 

Neste primeiro evento do Ciclo #RegulaçãoDigital, a APDSI contará com as participações de 

Sua Exa. o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (a 

confirmar), de Ricardo Castanheira da Representação Permanente de Portugal junto da União 

Europeia (REPER), Gonçalo Diniz, Public Policy Manager da Facebook, patrocinadora Global 

da APDSI e de João Confraria, Professor da Universidade Católica Portuguesa na área da 

Regulação e Concorrência e Políticas Públicas. A coordenação da sessão estará a cargo de Luís 

Neto Galvão, coordenador do Grupo de Missão “DSA, DMA, e-Privacy” da APDSI. 

A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas. 

Reserve o dia na sua agenda e faça a sua inscrição aqui.  

 

Esta nova modalidade digital de evento permite à APDSI dar continuidade à sua missão de promoção e 

desenvolvimento da Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, servindo como plataforma 

agregadora, de proximidade e de contacto entre os seus diversos stakeholders. 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

           

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  
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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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