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Nos últimos meses têm vindo a ser veiculadas na comunicação social notícias relacionadas 

com um pacote de medidas em preparação na União Europeia relacionadas com a 

aceleração do desenvolvimento e competitividade da infraestrutura digital na Europa, 

comummente designado por Connectivity Infrastructure Act.  

Em simultâneo, têm sido manifestadas posições diversas, colocando em confronto alguns 

dos principais atores no desenvolvimento da economia digital, designadamente as 

plataformas tecnológicas produtoras ou distribuidoras de conteúdos e os operadores de 

telecomunicações, face à possibilidade avançada de criação de um encargo sobre as 

empresas que operam na rede, a favor dos operadores de telecomunicações, como 

compensação pelo custo de transporte do seu tráfego. 

Estando em causa políticas e valores essenciais para o desenvolvimento da sociedade da 

informação, cuja promoção constitui a missão da APDSI, quer no que respeita a garantir o 

contexto e os investimentos necessários para uma conetividade ajustada às necessidades 
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atuais e futuras no espaço europeu, quer na preservação de princípios fundamentais da 

internet, como a neutralidade da rede, apela-se a um diálogo construtivo entre as partes e 

a uma especial ponderação na elaboração de políticas públicas nesta matéria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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