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APDSI REALIZA CONFERÊNCIA SOBRE REGULAÇÃO 

DIGITAL  

Garanta a sua participação!  

 

Lisboa, 21 de outubro de 2022 – Na sequência do Ciclo de Webinares 

#RegulaçãoDigital, no âmbito do seu Grupo de Missão “DSA, DMA, ePrivacy”, a APDSI 

realiza uma Conferência sobre esta temática, próximo dia 16 de novembro, pelas 9h, 

em formato híbrido. Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/apdsi-conf-

regulacaodigital  
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Nesta conferência serão abordadas duas das mais importantes iniciativas da União 

Europeia em matéria de regulação do Digital: o Regulamento relativo à Governação de 

Dados e o Regulamento dos Mercados Digitais, ambos aplicáveis, no essencial a partir 

do próximo ano. O primeiro vem disponibilizar dados detidos pela administração 

pública, permitindo a sua reutilização em benefício da comunidade e uma criação de 

valor estimada em 11 mil milhões de euros até 2028. O segundo introduz uma 

abordagem inovadora à regulação das grandes plataformas, que suscita inúmeras 

interrogações.   

Que benefícios poderão estas iniciativas trazer aos cidadãos? E que desafios suscita a 

respetiva implementação? Procuramos com esta Conferência encontrar algumas 

respostas a estas questões. 

 

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

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

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

Platina 

       

Ouro 
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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. 
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