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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 

acerca das olhadelas indiscretas 

dos vizinhos através das janelas 

ou olhando 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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Figura retirada do estudo da APDSI “As TIC Para Um Mundo Mais Seguro” [Junho 2009] 
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INDIVÍDUOS ORGANIZAÇÕES 

ESTADO 

PRIVACIDADE 

O conceito é algo subjectivo e é 

perspectivado de diferentes 

modos conforme os 

“interessados” 
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O debate público sobre a 

privacidade na Internet está a 

instalar-se num novo 

patamar ... 

Terreno 
jurídico 

Terreno 
técnico 

Terreno 
dos 

valores 
culturais e 

comportamentais 
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É assim importante discutirem- 

-se as implicações individuais e 

colectivas das mudanças que estão a 

acontecer neste domínio na Europa e 

no Mundo 

... porque tem havido um aumento da 

consciência das pessoas e das 

organizações relativamente aos riscos a 

que estão expostos os seus valores, 

especialmente os  associados 

à segurança e à estabilidade 
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 Está prestes a mudar o 

quadro regulatório 

nacional mais 

directamente relacionado 

com o tema, em resultado 

da transposição de 

Directiva da Comissão 

Europeia sobre ePrivacy 

 

Há que 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 

É assim oportuna a realização de uma conferência para analisar a 
relação entre a privacidade, o direito, a sociedade e a Internet  

7 de 12 



1 

A realidade que actualmente vivemos nada 

tem a ver com aquela para a qual a legislação 

sobre privacidade que 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 

TÓPICOS DE REFLEXÃO 

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 

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  
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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.  
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10:20 A Privacidade na Internet: O Quadro Regulatório 

Painel de Discussão moderado por 

Dr. José Vitor Malheiros | Jornalista  

com a participação de 

Prof. Alexandre Sousa Pinheiro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  

Dr. Domingos Cruz | CCA Advogados  

Dr. João Luís Traça | Miranda, Correia, Amendoeira & Associados  

Engº Manuel Pedrosa de Barros | ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

PROGRAMA 

09:50 A Privacidade na Internet – Onde Estamos?  

Dr. Luís Barroso | Vogal da CNPD - Comissão Nacional de Protecção de Dados 

09:30 Abertura 

Engº José Gomes Almeida | Membro da Direcção da APDSI 

11:45 Pausa para café 
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12:00 Privacidade: Impacto da Regulação  
 

Dr.ª Bárbara Navarro | Directora de Políticas Públicas e Assuntos Institucionais 

para a Google Espanha, Portugal e Grécia    

12:30 Privacidade na Internet  

e o Desenvolvimento da Sociedade da Informação  
 

Eng.º Lino Santos | Director Técnico da Fundação para a Computação Científica 

Nacional [FCCN] 

13:00 Sessão de Encerramento  
 

Dr. Sérgio Silva Monteiro |Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações  
 

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

 

 

   11:45 Pausa para café 
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