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A PRIVACIDADE NA INTERNET 



“A comunicação social está a ultrapassar em todas as 
direcções os limites óbvios de propriedade e decência. A 
fofoca/boato deixou de ser exclusivo do indolente e do 
vicioso, tornando-se num ofício, prosseguido com zelo e 
audácia. Para satisfazer o gosto lascivo, os pormenores 
de relações sexuais estão abertamente divulgados nas 
colunas dos jornais diários.” 
 

Warren and Brandeis, December 15, 1890 

A PRIVACIDADE NA INTERNET  
O quadro regulatório 



• A Privacidade na Internet Uma velha questão num novo meio “Onde tudo se sabe 
e nada se esquece”. 
 

• Perspectiva tridimensional  
 
1. Comunicações Electrónicas; 
•Marketing Directo, Spam, Phishing. 
 

2.  Browsing; 

•Cookies. Novo regime legal. 
 

3. Redes Sociais/Blogues; 
•O nome, a imagem, a reputação. 
 
  

INTRODUÇÃO 



1. – COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 



 Marketing Directo; 
•  O direito a não sermos importunados na caixa de correio electrónico. 
 

 Regime legal Actualizado;  
•  Consentimento Prévio e Expresso  vs Consentimento Prévio. 

•Utilizador vs Cliente. 
•Opt in vs Opt Out. 
• Regime específico para pessoas colectivas. 
 

  Listas ;  

•   Bases de dados actualizadas. 

1. – COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 



2. - BROWSING 



 Cookies ; 

•  Conceito. 
•  Cookies necessários, de performance, funcionais e de publicidade. 
 

 “Caso Amazon” ; 

•  Data Mining. Profiling.  
 

 Novo regime legal ; 
•  Consentimento prévio, claro e esclarecido. 
 

2. - BROWSING 



3. – REDES SOCIAIS/BLOGUES 



Internet 2.0; 
• O desafio da Internet 2.0; cada utilizador é Criador, Beneficiário e Vitima.  
• Casos famosos: “Drunken Pirate”; Virginia da Cunha. 
 

 Actual enquadramento legal;  
•  Ausência de um dever geral de vigilância dos prestadores de serviço. 
 

 O Futuro?  
•  “Right of Oblivion”. O ónus sobre as Plataformas.  As questões práticas.   

3. – REDES SOCIAIS/BLOGUES 
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