APDSI EMITE NOVA RECOMENDAÇÃO
A Confiança e o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
Lisboa, 15 de fevereiro de 2022 – APDSI emite uma Recomendação sobre a Confiança
e o Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação,
visando ser reconhecida pelo seu contributo determinante para o desenvolvimento de
uma sociedade da informação inclusiva, participativa e segura, pretende, por via desta
Recomendação, manifestar a sua preocupação resultante dos recentes eventos de
cibersegurança ocorridos a nível nacional, os quais, embora dirigidos a entidades
públicas e empresas, afetaram uma parte significativa da sociedade e economia
nacionais.
A APDSI reconhece, neste âmbito, o papel decisivo dos diversos órgãos de comunicação
social, assim como as diligências adotadas pelas várias empresas, no sentido de manter
os seus clientes informados. Todavia, em paralelo, a Associação verifica que é
praticamente inexistente a informação que o Governo e as Autoridades veicularam a
propósito dos eventos ocorridos, além da própria resposta ao sucedido, que no âmbito
das suas competências, inseridas na sua esfera de atuação, deveriam ser asseguradas
com o recurso à formulação de políticas públicas.

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

A APDSI pretende, com esta recomendação, apelar e incentivar, em especial o Governo
e as Autoridades Competentes, para que comuniquem as ações planeadas e manifestem
intenção de as concretizar, recorrendo a políticas públicas de defesa dos direitos
fundamentais, de regulação da atividade económica, de segurança e resiliência das
infraestruturas críticas e das redes e dos sistemas de informação, de proteção dos
consumidores, permitindo dar uma resposta adequada a esta nova realidade,
reforçando, assim, a confiança e segurança indispensáveis ao desenvolvimento da
Sociedade de Informação e do Conhecimento.
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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,
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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.

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

