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O que significa PRIVACIDADE nos dias de hoje?
Numa época em que

 satélites orbitam sobre as nossas cabeças

 mapas online e vistas sobre as ruas podem mostrar 

os detalhes de uma casa ou de um bairro

 o facebook pode mostrar a nosssa história de vida 

ao resto do mundo

Há alguns anos atrás correspondia 

a não termos que nos preocupar 

com as olhadelas indiscretas dos 

vizinhos através das janelas ou  

para o nosso quintal
Um indivíduo pretende manter 

segura a sua informação 

confidencial, i. e. fora do alcance 

daqueles que não deseja que a 

conheçam 
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….INDIVÍDUOS

PRIVACIDADE

O conceito é perspectivado de 

diferentes modos conforme os 

“interessados”
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EMPRESAS DE 
TECNOLOGIAS

ENTIDADES DE 
REGULAÇÃO

ÓRGÃOS DO 
ESTADO

LEGISLADORES

….

ORGANIZAÇÕES

PROFISSIONAIS 
E EMPRESAS DE 

MARKETING



Figura retirada do estudo da APDSI “As TIC Para Um Mundo Mais Seguro” [Junho 2009]
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O debate público sobre a 

privacidade na Internet está 

instalado num novo patamar ...

Terreno
jurídico

Terreno
técnico

Terreno
dos

valores
culturais e 

comportamentais
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... porque tem 

aumentado a consciência 

das pessoas e das 

organizações 

relativamente aos riscos a 

que estão expostos os 

seus valores, 

especialmente os  

associados à segurança e 

à estabilidade
É assim importante continuar 

a discutir-se as implicações 

individuais e colectivas das 

mudanças que estão a 

acontecer neste domínio na 

Europa e no Mundo
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Pretedendemos 

discutir a 

necessidade de se 

conjugar a protecção 

da privacidade com a 

adaptação aos 

desafios das novas 

tecnologias

Para além destes aspectos, o 

facto do quadro regulatório 

nacional mais directamente 

relacionado com o tema ter 

mudado, em resultado da 

transposição da Directiva da 

Comissão Europeia sobre 

ePrivacy torna oportuna a 

realização de uma 

conferência para analisar a 

relação entre a privacidade, o 

direito, a sociedade e a 

Internet



ALGUNS TÓPICOS DE REFLEXÃO
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• Qual é realmente o custo da regulação?

• É possível conciliar o desenvolvimento e a protecção dos direitos?

• Quais são os limites e onde estão as oportunidades?

• O que ganham e o que perdem os consumidores europeus face aos 

consumidores de outros países? E as nossas PME?

• Qual o papel do cidadão?

• Como se poderia garantir a privacidade e, simultaneamente, 

transmitir confiança no desenvolvimento da economia digital?

• A regulamentação local para dar resposta aos desafios globais, é 

eficiente?

• Quais são as principais questões que a Internet deve resolver a médio 

prazo na vertente económica e na legislação?

• É possível uma coexistência pacífica e equilibrada entre o direito e a 

protecção de dados, o desenvolvimento e a inovação? Como?



PROGRAMA

10:00 Enquadramento Nacional e Europeu sobre os Regulamentos em 

Matéria de Privacidade e Protecção de Dados: Onde estamos? 

Moderador | Eng. José Gomes Almeida | Membro da Direcção da APDSI

Prof. Paulo Veríssimo | Professor Catedrático - Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa 

Drª Magda Cocco | Sócia - VDA Advogados

09:30 Boas Vindas e Abertura

Prof. José Dias Coelho | APDSI | Presidente da Direcção
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11:45 Pausa para café



12:30 Como deveria ser uma Regulamentação Equilibrada para o Futuro? 

Prof. Jorge Bacelar Gouveia | Constitucionalista

       Pausa para café
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11:00 Sociedade da Informação, Privacidade e Protecção de Dados

Moderador | Eng. José Gomes Almeida | Membro da Direcção da APDSI

Drª Bárbara Navarro | Directora de Políticas e Assuntos Institucionais para a Google Sul 

da Europa

Drª Marta Dias | Direcção da ISOC – Portugal chapter

Dr. Luís Neto Galvão | Advogado da SRS Advogados

Dr. José Magalhães | ex-Deputado e ex-Membro do Governo

13:00 Encerramento 

Eng. José Gomes Almeida | Membro da Direcção da APDSI
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