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Introdução 

 

O debate público sobre a privacidade na Internet está a instalar-se num novo patamar, no qual 

os alvos se encontram tanto no terreno técnico, como no jurídico, como no dos valores culturais 

e comportamentais. 

 

Isto acontece, sobretudo, porque houve um aumento da consciência das pessoas e 

organizações relativamente aos riscos a que estão expostos os seus valores associados 

à segurança e à estabilidade. Não há dúvida que é importante discutirem-se as implicações 

individuais e colectivas das mudanças que estão a acontecer neste domínio na Europa e no 

Mundo. 

 

Assim, a APDSI pretende, na conferência "Privacidade na Internet", discutir a necessidade de 

se conjugar a protecção da privacidade com a adaptação aos desafios das novas tecnologias, 

num contexto em que é igualmente necessária a adopção de medidas para estimular e 

promover a economia. 

 

Além destes aspectos, o fato de estar prestes a mudar o quadro regulatório nacional mais 

directamente relacionado com o tema, em resultado da transposição de Directiva da Comissão 

Europeia sobre ePrivacy (cuja discussão pública foi tímida e insuficientemente promovida pelas 

entidades públicas), torna oportuna a realização de uma conferência para analisar a relação 

entre a privacidade, o direito, a sociedade e a Internet 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tópicos de Reflexão  

 

1 – A realidade que actualmente vivemos nada tem a ver com aquela para a qual a legislação 

sobre privacidade fora aprovada em 1995. Mais e mais pessoas utilizam serviços online e 

dispositivos móveis para procurar informações, acederem ao e-mail, estabelecerem networking 

ou efectuarem compras online. 

 

2 – As novas tecnologias e, especialmente, a Internet, tem possibilitado aos utilizadores a 

capacidade de fazer ouvir as suas vozes e, paralelamente, tem permitido um maior acesso à 

informação, o que diminuiu o custo de se comunicar e melhorou as oportunidades de negócios. 

Com efeito, estas tecnologias têm oferecido a possibilidade de Governos, empresas e cidadãos 

efectuarem uma redução de custos, e poderem tirar proveito do poder de computação que seja 

simples, eficiente, escalável e transfronteiriço. 

 

3 – É verdade que as novas tecnologias têm redefinido, como, onde e que dados são 

recolhidos e usados, uma vez que, sob a economia digital, a recolha e armazenamento de 

informações de um assinante ou utilizador é um elemento essencial para oferecer aos 

utilizadores o que eles realmente esperam e a promoção de inovação é algo que naturalmente 

levanta questões fundamentais para os Governos e regulamentos de protecção de dados da 

UE, incluindo questões como aviso e prévio consentimento do assinante / utilizador, a 

jurisdição e as limitações geográficas sobre os fluxos de dados. 

 

4 – Existe um claro consenso sobre a necessidade de se melhorar as regras de privacidade 

para proteger mais eficazmente os utilizadores, de forma a adaptá-las face ao crescimento da 

utilização das novas tecnologias, que tem ocorrido desde 1995, entre os consumidores e as 

empresas europeias. Sendo o principal objectivo, a protecção dos direitos dos cidadãos, é 

igualmente necessário ter presente que na actual conjuntura económica, o quadro regulatório 

de protecção dos direitos seja compatível com a promoção da inovação. 

 

5 – É necessária uma posição equilibrada para assegurar as duas premissas: inovação e a 

protecção dos direitos:  

 

● Por exemplo, no caso de consentimento dos utilizadores para a instalação de “cookies”. 

A lei relativa ao tratamento de dados pessoais, aprovada recentemente, vem reforçar a 



 

 

protecção dos utilizadores da Internet em matéria de dados pessoais e salvaguardar de 

forma significativa a sua esfera de privacidade, mas também irá claramente gerar 

entraves à inovação. Com efeito, caberá à Comissão Nacional de Protecção de Dados 

(CNPD) ou ANACOM, consoante os casos, fazer uma interpretação equilibrada, a fim 

de assegurar a protecção dos cidadãos e as melhorias de uma inovação e ponto de 

vista económico. Um bom exemplo é o modelo britânico, no qual, foi definido um 

mecanismo muito restritivo que foi impossível a indústria acompanhar. Perante este 

facto, a posição inicial foi revista e foram publicadas orientações muito eficazes que 

garantem uma forte protecção aos indivíduos e que não resultam em grandes 

obstáculos à inovação. Com efeito, um modelo de consentimento implícito, tal como 

proposto pelo Reino Unido é consistente com a Directiva n.º 2009/136/CE, 

especialmente no Considerando (66). A Directiva, por outro lado, não exige o 

consentimento prévio, sendo claro que os requisitos de consentimento não se aplicam 

aos programas de análise baseados em cookies na medida em que são estritamente 

necessários na acepção da Directiva. 

 

● Relacionado com a regulamentação europeia, existe a necessidade de se criar um 

quadro regulatório para se conseguir uma maior harmonização e regras claras sobre a 

lei aplicável para se atingir um verdadeiro mercado digital único para dados pessoais e 

para atrair investidores estrangeiros nos países. A flexibilidade é, assim, desejável. Algo 

que poderá ser alcançado ao se se concentrar na responsabilidade, consistência e por 

se facilitar as transferências internacionais de dados. Desta forma, incentivar iniciativas 

de auto-regulação entre empresas é um passo necessário para que uma posição de 

equilíbrio seja alcançada. Por outro lado, clarificar as responsabilidades dos diferentes 

stakeholders, de forma a gerar confiança no negócio online e digital e impulsionando o 

próprio sector a fornecer uma maior transparência e ferramentas para melhor acesso e 

controlo dos utilizadores sobre os seus próprios dados, são medidas cruciais. 

 

● Conclusão: há muitas maneiras de se atingir uma posição equilibrada. Promover a 

inovação não significa não proteger os cidadãos. É possível trabalhar para promover e 

desenvolver todas as formas de cooperação e de parceria que sejam proveitosas para 

todas as partes, e que beneficiem toda a sociedade e o futuro dos cidadãos. 


