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APDSI REALIZA MEETON SOBRE CIBERSEGURANÇA 

Inscrições abertas 
 
 
Lisboa, 17 de outubro de 2022 – A APDSI dá continuidade aos seus eventos online e realiza 

o seu próximo MeetOn sobre “Cibersegurança”, no dia 27 de outubro (quinta-feira), às 18:00 

horas.  Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/meeton-apdsi-ciberseguranca  

 

A Europa movimenta-se para uma direção de maior regulação, não só sectorial, mas 

transversal a productos e serviços, procurando aumentar a sua maturidade em 

cibersegurança, alavancando melhores práticas do mercado. Assim, temas como a NIS 2.0, 

Cyber Resilience Act (CRA) e Digital Operational Resilience Act (DORA) estão na ordem do dia 

para a maioria das Organizações. 
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Estão as Organizações públicas e privadas em Portugal preparadas para estas novas 

realidades? Existe maturidade suficiente para a implementação e operação das diretivas que 

se avizinham? Qual o papel que as entidades reguladoras nacionais e os organismos 

responsáveis de cibersegurança nacional terão na monitorização destas diretivas? 

Como podem as empresas responder a requisitos, muitas vezes complexos, e cujo não 

cumprimento acarreta penalidades financeiras, sem uma real transformação da sua 

maturidade de cibersegurança? Qual o futuro de Portugal e da Europa no panorama de 

cibersegurança com o entrar em funcionamento destas novas camadas de regulação?  

Este será um debate que procurará não só elucidar sobre o futuro das regulações de 

cibersegurança na Europa e em Portugal, como quais os principiares pilares que as 

Organizações se deverão focar num futuro próximo para o cumprimento das mesmas. Neste 

MeetOn, a APDSI contará com as participações de António Gameiro Marques, Diretor-Geral 

do Gabinete Nacional de Segurança,  Nuno Teodoro, Cyber Security and Privacy Officer (CSPO) 

da Huawei, de Pedro Machado, Data Protection Officer (DPO) da AGEAS, e de Augusto 

Fragoso, Diretor-Geral de Informação e Inovação da ANACOM. A coordenação e moderação 

da sessão estará a cargo de Miguel Brito Campos, Vogal da Direção 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. 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 
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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 e Privacidade, a Ética no Digital, 
os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, as Tecnologias de 
Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação, as Competências 
digitais e o Ambiente e Energia. 

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. 


