
22 de maio de 2013 

Sala 2 da Culturgest 

 Patrocinadores Globais APDSI 

 

 Com a Colaboração 

 

 

Conferência 
Privacidade, Inovação e  

Internet 
 



www.isoc.pt 
Marta Moreira Dias|mmd@isoc.pt 

http://www.isoc.pt|marta/
http://www.isoc.pt|marta/


“Contribuir para a expansão e desenvolvimento 
harmonioso, livre, aberto, sem discriminação mas 

seguro da Internet a nível nacional” 

Visão 
 

Missão 

A INTERNET É PARA TODOS 
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• Acessibilidade; 

• Educação no uso da Internet; 

• IPv6; 

• Os Nativos Digitais; 

• Identidade digital; 

• Governação da Internet 

Áreas de Actuação 
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Abril de 2010: Viviane Reding anuncia estratégia de 
reforço das normas de protecção de dados da EU 

 

• Reforço de direitos; 

• Reforço do mercado; 

• Adequação às especificidades de domínios sectoriais; 

• Aumentar a protecção fora da UE; 

• Aplicação eficaz das normas 

Enquadramento 



 

PORQUÊ? 
• Novos desafios associados ao advento da Internet; 
• Tecnologia e globalização; 
• Patchwork legislativo: 27 países/27 leis 

 
LONGO CAMINHO BUROCRÁTICO 
• Mais de 4000 alterações al texto inicial; 
• Adiada votação marcada para 29 de Maio; 
• Texto final antes de Julho? 
   
OBJECTIVO 
“Um continente, uma única lei, uma autoridade de protecção 
de dados” 

Enquadramento 



 

2 QUESTÕES: 
O que deve ser protegido pelas leis de protecção de 
dados no mundo online e porquê: 

• O quê: Identificação; singularidade; o que é minha 
propriedade e que eu controlo; 

• Porquê: “(…) because data is power”; “(…) to protect 

against bad actors”; “Big brother fear”  
Defina “dados pessoais”  

• 2 especiais abordagens: mera listagem ou 
caracterização de dados 

 

Inquérito 



 

Conclusões 

• Não há uma linha clara entre o conceito de dados pessoais 
e dados “anónimos”; 

• É necessário avaliar o impacto negativo da anonimização de 
dados: investigação médica, evolução tecnológica, etc; 

• A ideia que a privacidade é binária está a desvanecer-se; 

• A preocupação recai mais sobre a utilização que é feita dos 
dados do que se estes são ou não pessoais; 

• Um processo que deve assentar numa participação 
multistakeholder; 

• Uma solução de compromisso  

 

Inquérito 



 

Análise numa perspectiva de risco e não de perigo 

 

Pontos prévios 

• A nova directiva não vai ser um instrumento isolado: 
Convenção 108 do CE; Privacy Guidelines da OECD; 

• A protecção de dados pessoais não deve ser tratada como 
um direito isolado; 

• Nova directiva tem de espelhar ao máximo o novo 
paradigma em que vivemos 

 

Uma perspectiva 



 

O que deve ser considerado 

 

Diferentes direitos e interesses: 

•  O especial papel de players como o Facebook e a Google 

• The right to be forgotten/The right to be frustrated  

 

Materialização de um consentimento livre, explicito, 
informado e claro 

 

Uma perspectiva 



 

Obrigada 

 

Junte-se a nós em www.isoc.pt 
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