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• Organização: internacional, independente e sem fins lucrativos 
que trabalha para o desenvolvimento e evolução da Internet de 
forma aberta, inclusiva, segura e confiável para toda a gente 

• Fundada em 1992 por pioneiros da Internet (Vint Cerf e outros) 

• Financiada pela gestão do .ORG e por inúmeros donativos 

 

• Home do IETF (Internet Engineering Task Force) 

 

• Cerca de 150 membros institucionais 

• Mais de 100 Chapters no mundo inteiro 

• Mais de 100.000 membros individuais (muito heterogéneos) 

• 5 escritórios regionais: Europa, África, América Latina e Caribe, 
América do Norte e Ásia 

 



Internet Society 

• Visão 

• A Internet é de todos e pertence a todos (deve ser inclusiva) 

• A internet tem de ser aberta e confiável para toda a gente 

• A Internet enfrenta novos desafios com grandes implicações para a 
Humanidade 

• Os novos desafios e as implicações devem situar-se num espaço de reflexão 
colaborativo e participativo, preservando a Internet como um espaço de 
abertura onde convivem liberdades e garantias para o desenvolvimento 
humano, económico e social  

 

• Vetores de atuação 

• Normas (via IETF, do qual é a organização “chapéu de chuva”) 

• Desenvolvimento e âmbito da Internet (via cursos, projetos,prémios ...) 

• Promoção de políticas públicas (debates, análises multidisciplinares, 
intervenções junto dos órgãos com poder de decisão, etc.) 
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• “The Internet Society is operating on a world  
stage to help all of the stakeholders of the Internet  

to understand: 

• what the implications of the  
technology are ? 

•  what policies are beneficial,  

• and what right and freedoms need to be preserved  
in the use of this system.” 

– Vint Cerf 

6 



7 

AI, Big Data, IoT, and security 
concerns are among the biggest 

forces that will shape the 
future of the Internet in the 

next 5 to 7 years with a mix of 
promise and uncertainty 

The drivers of change are: 

• The Internet & the Physical World, 

• Artificial Intelligence, 

• Privacy and the Privacy-Enhanced Internet 

• Cyber Threats, 

• The Internet Economy, 

• Networks, Standards & Interoperability, and 

• The Role of Government, Regulators and Society 



Visit us at 
www.internetsociety.org 
Follow us 
@internetsociety 

Colabore ! 
Capítulo Português da 
Internet Society:  
 

www.isoc.pt 
direcao@isoc.pt 

henrique.domingos@isoc.pt 

hj@fct.unl.pt 
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Colaboração, Participação 

> www.isoc.org 
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The Surface 

The Deep 

... and the Dark 

Completely Serachable, Indexed, Identified 
Completly Known ?   



O Antes 
e o 
Depois  



Privacidade, Anonimato 
antes …. (até 2000) 

O Antes 
e o 
Depois  



Antes 
(…90s) 

Cartoon 
New York Times 
2000 



Agora  

Cartoon 
New York Times 
2000 Sabe-se perfeitamente que tu és 

um cão 



Agora 
 
  

e tens um chip … que paga sem tu 
saberes se te distrais e cheirares o 

candeeiro do parque 

E que tens pelo branco e 
manchas escuras 

E onde passeias com o teu dono 

E que comida comes e quanto 
comes por semana 

E onde e quando te compraram a 
coleira, onde fazes xixi 

E quanto gastas no veterinário 



The Surface 

The Deep 

... and the Dark 

Completely Serachable, Indexed, Identified 
Completly Known ?   

Not completely (or protected) searchable,  
unindexed, accessible in scrctching surfaces  
Not completely known or closed knowledge ? 
(for good …. or bad reasons ?)  

Is it a small part of the deep web ? Is it THOR ? 
Anonymous, Unknown, Scared ? …. Or “learnable” ? 
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A better Surface 

... and the Dark 

Is it a small part of the deep web ? 
Anonymous, Unknown, Scared ? …. Or “learnable” ? 

Oh Home,  
Sweet Home  



A better Surface 

... and the Dark 

Is it a small part of the deep web ? 
Anonymous, Unknown, Scared ? …. Or “learnable” ? 

Viagem, Miguel Torga 
… 
... 
Em qualquer aventura, 
O que importa é partir, 
Não é chegar. 



A better Surface 

... and the Dark 

Is it a small part of the deep web ? 
Anonymous, Unknown, Scared ? …. Or “learnable” ? 

and “better  
good” Deep 



Existe sempre algo novo e  
importante a acontecer e  
aprender que está para lá  
do que conhecemos ou tendemos 
a projetar (erradamente)  
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A better Surface 
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Anonymous, Unknown, Scared ? …. Or “learnable” ? 

and “better  
good” Deep 



Alguns exemplos de 
antes … 

• Segurança, privacidade, confiança e 
fidelização 

– Internet Banking, Internet Financing e Interet 
Payments …. (regresso ao passado: 1990) 

 

 

– A iportância da economia da confiança ! 



Alguns exemplos de 
preocupações para hoje … 

• Internet of Hackable Things, Regulação e 
Conformidade na defesa dos interesses dos 
cidadãos 
– Hackable “funy things” vs. Hackable “serious things”, 

ex. IMDs, ... 

• O Bloqueio da Internet 
– To Block or not To Block, that is the “wrong question” 

• A proibição da Criptografia 
– Possível ? Aconselhável ? 



A falha da censura e bloqueio na 
Internet 

• Content Withholding and Detection 
– Avanços na área das técnicas estenográficas 

• Simple IP or IP Traffic  Blocking 
– Tunneling, Re-routing, Decoy-Routing, Multirouting, Geo-replicated 

cloud-intermediation 

• Network Proxying Detection / Blocking 
– Traffic Morphing, TOR Protocol Randomization 

• Protocol Randomization Detection 
–  Protocol Obfuscation or Imitation 

• Protocol Imitation Detection and Blocking 
– “Smart” (IA, Machine Learning, Adaptive Network Detection) for 

Protocol Mimicry 

• Detection of Covert-Channels 
– TLS, IPSec in Transport/Tunneling Modes, Media-Morphing embedding 

encrypted traffic 



Outros exemplos de 
preocupações para hoje … 

• Internet of Hackable Things 
– Regulação, Conformidade, Certificação e Informação na 

defesa dos interesses dos cidadãos (mas é preciso ver o 
assunto) 

– Hackable “funy things” vs. Hackable “serious things”, ex. 
IMDs, ... 

• O Bloqueio da Internet 
– To Block or not To Block, that is the “wrong question” 

• Melhoria das condições de Privacidade 
– Privacy-Enhanced and Privacy-User-Auditable Internet 

Services (sistemas críticos e cidadania) 
• Privacy-Enhanced Storage Clouds 
• Privacy-Enhanced and Trustable Computations 
• Verifiable and Auditable Data Provenance  

 
 



Alguns exemplos de 
preocupações para hoje … 

• A aplicabilidade da regulamentação de proteção 
da privacidade e a sua eficácia efetiva 
– Apenas uma nova oportunidade de negócio ? 
– Aspetos jurisdicionais e regulamentação ? 
– Desregulação vs. concentração vs. jurisdição 

• Provedores globais de serviços Internet, donos de 
conteúdos, distribuidores de conteúdos, medias digitais e 
agências de publicidade ? 

– Bancos, seguradoras e o mercado da Saúde 
• Efeitos da contaminação de más práticas 

– O que é feito dos “políticos” neste debate em Portugal  
? 
 
 
 


