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Reserva de informação como pilar
de soberania?

N

um mundo cada vez mais complexo e pleno de incertezas, os encontros da Arrábida
têm permitido reunir um conjunto de personalidades com diferentes perspectivas, que em dois
dias de debate reflectem e exploram novas ideias
e entendimentos sobre o futuro da Sociedade da
Informação e do Conhecimento em Portugal e a
nível global.
Os acontecimentos recentes que parecem estar relacionados com guerras de redefinição de
territórios de controlo da informação, pondo em
causa o papel da reserva de informação do Estado
face aos cidadãos como pilar de soberania, centraram o tema principal do debate dos Encontros
da Arrábida deste ano.
Exemplos não faltam, desde os confrontos públicos entre o governo chinês e a Google, à disputa que envolveu o Wikileaks e o governo norte-americano ainda em 2010. A intensificação de
“incidentes” à volta da facilidade de disseminação
de expressões individuais de opinião irrestrita e
das motivações pseudo-conspirativas da divulgação pública de informação governamental, defendida como sensível, mostram que esse território
de controlo se centra cada vez mais na Internet.
De um lado estará o activismo social, e da liberdade de acesso e divulgação da informação,
e do outro lado o poder, numa visão de domínio
da informação. E as perspectivas não são facilmente conciliáveis, nem se vislumbram sinais
de convergência.
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A pergunta que se impõe é : que novas realidades emergirão? Estaremos no limiar de um novo
patamar de expressão de cidadania, indutor de
aperfeiçoamento funcional do modelo operativo
da Democracia ou a caminho de uma potenciação
inimaginável de mecanismos censórios à escala
global? Sendo a perspectiva “libertária” da Internet fundacional à Sociedade da Informação,
como “entender” esta conjuntura enquanto etapa da sua construção/afirmação? Estaremos no
limiar do debate da repristinação do conceito de
Soberania, tal como nos habituámos a entendê-lo, no mundo digital?
Estes foram os pontos de partida para o encontro subordinado ao tema “Segredos de Estado – Transparência na Internet”. E também
para as apresentações dos três keynote speakers
convidados para a manhã do primeiro dia, que
antecedeu os debates, e para a apresentação realizada ao final da tarde de sexta-feira. Das mesmas questões e de outras adicionais, partiram as
pistas lançadas para os três grupos de trabalho
que durante os dois dias se debruçaram sobre as
várias perspectivas do tema central.

Segredo, Poder e Democracia

Na sua décima edição, o encontro voltou a
contar com o patrocínio exclusivo da ANACOM
e foi precisamente a um dos seus responsáveis,
Alberto Souto de Miranda, que coube lançar o
primeiro impulso para o debate.
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que os regimes de segredo de Estado e as suas
justificações vão resistir à universalização do
acesso à informação, da sua propagação viral,
instantânea e tantas vezes anónima? A própria liberdade individual não estará perigada por uma
realidade desregulada?”.
E o Estado democrático ainda tem direito a
ter segredos? “Se o fundamento for apenas a sua
defesa, então alguns dirão que não vale a pena,
porque há muito que se perdeu a soberania”. Mas
“motivos válidos” - como o terrorismo, as questões da energia, a estratégia e táctica militares
- parecem abundar.
Para o vice-presidente da ANACOM , talvez
o problema não esteja, então, no direito a não
divulgar, mas na avaliação do “quid” que se
esconde e no processo de legitimação de quem
classifica. “Se há conteúdos eticamente censuráveis, a razão de Estado deve poder absolvê-los
pelo encobrimento? Esta parece ser a revolta do

Fotografias de Filipe Marcelino

Alberto Souto de Miranda começou por recuar
uns séculos e aos conventos e cortes de outrora para
dizer que “o nosso mundo já não é deste mundo”.
Se antigamente a informação circulava devagar, o
conhecimento era escasso, o direito à vida e à integridade valiam pouco perante uma fuga de informação, hoje “o tempo é uma vertigem”.
Só as conspirações continuam intemporais, defende, “com o mesmo terrorismo da informação
e da contra-informação. Com a mesma avidez de
controlo dos meios de comunicar”.
As democracias regulam agora o segredo de
Estado, mas parece que ainda não regulam a Internet afirmou, defendendo que uma sociedade em
rede apanha mais facilmente quem nela se conectou, ou seja, “estar na rede pode significar ficar
controlado”.
Impõem-se algumas questões. “Será que o secretismo de algumas informações ainda é um instrumento poderoso de poder e de liberdade? Será
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Wikileaks”. Mas, quando o Estado for eticamente sério, não será legítimo que se lhe reconheça
autonomia para gerir o disclosure da informação, por razões de oportunidade ou de ponderação ética entre os danos e as vantagens para o
interesse público?”
Nesta equação, a classificação da Internet
como transparente também pode ser duvidosa.
“Um bombardeamento contínuo e massivo não
permite ver o céu. Somos esmagados por uma
catadupa de informação onde se inclui, naturalmente, a desinformação”.
Ilustrando o seu ponto de vista Alberto Souto
de Miranda apontou o recente caso Silva Carvalho/Ongoing. “O caso merece alguma atenção.
Desde logo pelo que se soube. Depois pelo que
não se sabe. Não vou especular”, afirmou, considerando preocupante que o regime do Sistema de
Informações da República possa permitir o que
aconteceu.
“Se não houve ilegalidade e apenas organização deficiente, a democracia não deve poder
saber? Mas, pelo contrário, se houve ilegalidade, ela não deve poder saber também? A velha
máxima de pôr uma pedra sobre o assunto – que
a classificação do segredo de Estado permite –
prevaleceu”.
É em casos como estes que entraria o jornalismo de investigação, mas “essa arma clássica da
transparência contra segredos vários” tem vindo
a perder qualidades, numa era em que Internet
faz de todos nós parte do corpo redactorial. “Somos jornalistas não profissionais e sem carteira.
Sem códigos deontológicos profissionais, sem o
espírito crítico e o rigor de verificar as fontes.
Tudo está a mudar e os referenciais prestigiados
de comunicação social estão a tentar adaptar-se”.

Regulação e Universalidade de Acesso

“Como regular e quem deve regular?” são perguntas que se impõem. E “regular o quê e com que
intuitos?”, pergunta o vice-presidente da ANACOM. “Sabemos que a Internet pode ser uma selva. Os leões e as hienas devem poder impor a sua
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lei ou o Estado deve proteger-se e proteger todos?”
O responsável defende que “heteroregular com
sensatez” é o que faz sentido, não demonstradas que estão as capacidades de auto-regulação,
“num sistema que é por definição predador e que,
se não tiver freios, pode ser cruel para a honra e a
cidadania de cada um”.
Os segredos de Estado e a nossa privacidade
são vulneráveis a ataques cibernéticos que estão
devidamente criminalizados no Código Penal e
na recente lei do cibercrime. “Mas a lei é repressiva e vale pouco contra incidentes técnicos, falhas, acidentes em cabos submarinos, calamidades naturais ou hackers que podem explorar as
vulnerabilidades dos sistemas”, considera Alberto Souto de Miranda.
A ANACOM tem importantes competências
nestas áreas, que tem vindo progressivamente
a substanciar, quer competências próprias, quer
competências subsidiárias, enquanto autoridade
de supervisão central para o comércio electrónico. “Como é secreto, não vos vou dizer muito.
Mas podemos recordar o que é público”.
A recente alteração da Lei do Comércio Electrónico, operada pela Lei 51/2011, de 13 de Setembro, anuncia e postula novas competências e
obrigações.
Mas a entidade reguladora já detinha o poder de
impor obrigações aos operadores para que zelas-

«Se não houve ilegalidade e
apenas organização deficiente, a democracia não deve poder saber? Mas,
pelo contrário, se houve ilegalidade,
ela não deve poder saber também?»

Alberto Souto de Miranda
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sem pela integridade e segurança das redes e dos
serviços. “O interessante é que, por razões concorrenciais, não parece haver muita simpatia por parte
dos operadores em revelarem as suas condutas técnicas. O Estado está a acordar para o problema”.
O poder de impor aos operadores que instalem,
a expensas próprias, sistemas de intercepção legal e meios de desencriptação e decifração, bem
como restrições à transmissão de conteúdos ilegais, é igualmente sensível, nota o responsável.

«Nem os segredos de Estado valem
o que valiam, nem a Internet é tão
transparente como se pré-anunciava»

Alberto Souto de Miranda

A ANACOM pode mesmo actuar como autoridade para dirimir provisoriamente litígios sobre
a retirada de conteúdos na Internet. “Em muitas
destas questões a relevância financeira não é despiciente. A lei já nos impõe que adoptemos medidas proporcionais e razoáveis. Mas a retenção
de dados pessoais para o combate ao terrorismo,
durante um ano, e a separação de ficheiros comerciais tem custos”.
É preciso regulação para os impor, mas também para garantir que não é feito uso criminoso
destes meios, defende Alberto Souto Miranda,
acrescentando que em matéria de segurança tem
de haver obrigações de resultado. “Os Administradores devem poder ser responsabilizados
criminalmente por omissão do dever de prosseguirem esse resultado, recorrendo aos meios adequados pelo melhor estado da arte. Porque não

[A partir do art. 54 A e ss,
elencam-se agora um conjunto de obrigações de notificação de violação das
regras de segurança ou perdas de integridade e possibilidade de serem impostas aos operadores medidas técnicas
de execução. Muitas destas notificações
poderão ser classificadas e ficaram
abrangidas pelo segredo de Estado.
Por exemplo, a perda de integridade de
uma infra-estrutura crítica. A protecção
das infra-estruturas criticas, dec.-lei n.º
62/2011, envolve matéria classificada.]

Página 6 de 45

www.apdsi.pt

7 e 8 de Outubro de 2011

10º Fórum da Arrábida

basta descobrir as toupeiras. É preciso construir
arquitecturas de segurança que não permitam às
toupeiras escavar o terreno dos nossos dados pessoais ou os segredos do Estado”.

Os segredos essenciais

Face a todas dúvidas levantadas e a todos os
argumentos usados, “nem os segredos de Estado
valem o que valiam, nem a Internet é tão transparente como se prenunciava”. Alberto Souto de
Miranda considera que numa sociedade aberta
e com uma democracia amadurecida, o segredo
não pode cobrir a ilegalidade, nem servir para
perseguições políticas ou para vantagens concorrenciais ilegítimas. “Talvez o segredo já não
seja sempre a alma do negócio. Mas ainda pode
defender a alma do Estado que é fermentada pela
democracia e defender a liberdade e os equilíbrios entre as Nações”.
Numa sociedade globalizada e “wiki” a Internet terá de conviver com alguma regulação, como
já está a acontecer em termos de auto-regulação e
hetero-regulação. “Esta, não para censurar conteúdos, assim espero. Mas para que a igualdade de
oportunidades no acesso à informação, à diversidade de serviços e à qualidade, contribuam para
que os segredos mais fecundos, que são, afinal,
o conhecimento, os valores e os direitos do Homem, sejam cada vez mais revelados”.

Liberdade para a Informação

«Neste momento, de uma forma extremamente fácil e por outro

“Os segredos de Estado são os documentos e
informações cujo conhecimento por pessoas não
autorizadas é susceptível de pôr em risco ou de
causar dano à independência nacional à unidade e
integridade do Estado e à sua segurança externa e
interna”. Foi a partir desta definição de “Segredo
de Estado” que Mário Valente começou a sua intervenção como segundo keynote speaker do dia,
afirmando que a mesma podia reduzir-se apenas
à parte dos “documentos e informações”, “ou só
mesmo às informações, ponto final”.
O problema com a informação, diz o empresá-
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rio, assumido hacker, é que quer ser livre. Uma
frase de Stewart Brand que acabou por ser subvertida, tendo em conta a dualidade do termo
“free” que também pode ser traduzido por gratuito.
De facto a expressão proferida por Stewart
Brand, ao que tudo indica, pela primeira vez durante a primeira edição da Hackers’ Conference,
em 1984, integra as duas valências. Por um lado
a informação quer ser “cara”, porque é muito
valiosa, mas por outro quer ser “livre” porque o
custo de a disponibilizar é cada vez mais baixo,
atendendo às facilidades oferecidas pela Internet.
“Neste momento, de uma forma extremamente fácil e por outro lado com muito pouco
investimento, qualquer pessoa dentro de uma
organização consegue disseminar um conjunto
de informação a nível global com muito baixos
custos”, referiu Mário Valente, para quem a frase
de Stewart Brand foi reduzida à questão do valor.
“E é daí que deriva toda uma cultura, associada
aos hackers, de pirataria informática, cópia ilegal
de conteúdos de música de vídeos – sempre neste
raciocínio de que a informação deve ser gratuita”.
Para o empresário, a informação tem uma ca-

lado com muito pouco investimento,
qualquer pessoa dentro de uma organização consegue disseminar um
conjunto de informação a nível global com muito baixos custos»

Mário Valente
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racterística muito forte: o facto de ser quase como
um vírus que se propaga. “É muito difícil conter a
informação num único espaço, num único contex-

«Enquanto divulgou informação sobre regimes autoritários, o Wikileaks
era bom. A partir do momento em que
começou a denunciar comportamentos menos correctos por parte daquela que é considerada uma das nações
mais democráticas do mundo, passou
a ser uma coisa má»

Mário Valente
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to, numa única organização”.
Em consequência, as empresas e os Estados
debatem-se hoje sobre qual o valor da informação que detêm, e qual o valor que ela pode representar para pessoas externas, tentando definir
qual a informação e em que quantidade deve ser
disponibilizada ao cidadão e que parte é retida e
classificada como confidencial.

E tudo o Wikileaks mudou

Perante este cenário é incontornável mencionar o Wikileaks, um dos principais responsáveis
(senão o principal) por estas questões estarem na
ordem do dia. Relativamente ao projecto liderado
pelo ciberactivista Julian Assange, Mário Valente
nota a dualidade de tratamento que lhe foi dada.
“Enquanto divulgou informação sobre regimes autoritários, o Wikileaks era bom. A partir
do momento em
que começou a
denunciar comportamentos
menos correctos por parte daquela que é considerada uma
das nações mais
democráticas do
mundo, passou
a ser uma coisa má”. Mário
Valente classifica a situação
como imoral.
“A divulgação
de informação
classificada
como Segredo
de Estado para
fins de transparência ou é uma
coisa boa ou é
uma coisa má.

www.apdsi.pt
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Não dá para funcionar para os dois lados”.
É nesta confluência entre o secretismo e a
transparência que se coloca o problema do Segredo de Estado e da Internet, uma situação que
gera conflito com aquilo que esperamos das organizações hoje em dia, quando os cidadãos começam a perceber que há outras formas de orientação que não as hierarquias e os silos fechados
de informação.
“Os cidadãos exigem cada vez mais transparência e essa transparência está fundamentalmente baseada num conceito de partilha de informação, esperando-se que as organizações, e
nomeadamente os Estados, sejam inovadores e
que se movam à velocidade da Internet”.
Tudo isto obriga à divulgação de uma quantidade de informação que entra em conflito com a
necessidade de algum secretismo em assuntos de
Estado. “Se fosse um radical diria: abolem-se os
segredos de Estado e dá-se informação a toda a
gente, mas não sou”.
Por outro lado, Mário Valente está longe de
defender o impedimento do acesso a toda e qualquer informação. Até porque, do ponto de vista
dos hackers, o facto de a informação estar fechada é por si só um convite a aceder a essa informação, apenas pelo desafio, independentemente do
valor que ela tenha.
“Quanto mais a informação é fechada mais
atractiva se torna para os grupos de exploradores. E
depois o que sai cá para fora primeiro não são obviamente as boas notícias, são sempre as más”. Um
outro problema que se coloca é que depois dessas
informações saírem, é impossível voltar atrás.
Mário Valente defende que se devem colocar
algumas questões quando se pretende avaliar se
vale ou não a pena guardar determinada informação a sete chaves. Se existem centenas de pessoas que têm acesso a um determinado conjunto de
informação, será que é possível garantir a confidencialidade dessa informação? E a que custo?
“O que se verificou com o Wikileaks é que havia
tanta gente com acesso a essa informação que era
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«É muito difícil conter a informação num único espaço, num único
contexto, numa única organização
[...] Quanto mais a informação é fechada mais atractiva se torna para os
grupos de ‘exploradores’»

Mário Valente
o mesmo se ela estivesse pública”.
Na opinião do empresário, as organizações, e
nomeadamente o Estado, ganham uma dimensão
mais humana quando disponibilizam informação
e são o mais transparentes possível, conquistando a confiança por parte dos cidadãos.
“O que é que deve ser classificado como segredo de Estado ou não? Não sou a melhor pessoa para responder a isso”, afirma Mário Valente,
“mas considero que a melhor forma de um Estado passar uma imagem de maior transparência
passa acima de tudo pela utilização de formatos
de dados abertos, a utilização de open standards
para as comunicações e a ideia de disponibilizar
a informação contida nas bases de dados que os
cidadãos já pagam com os seus impostos”.

O futuro dos média depois do Wikileaks

A organização Wikileaks voltou a ser o tema
central da apresentação do terceiro keynote speaker convidado, Micael Pereira, jornalista do Expresso. Criada há cinco anos por Julian Assange,
a organização tornou-se mediática e incontornável no debate sobre a forma como se acede a
informação privilegiada e se disponibiliza essa
informação ao público. O projecto expôs 250
mil telegramas diplomáticos enviados de todas
as embaixadas e consulados dos Estados Unidos,

www.apdsi.pt 			
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tão falado e tão mitificado jornalismo de investigação”, defende
Micael Pereira.
O que é que o Wikileaks traz
Recuando na história, vários
de novo ao jornalismo?
episódios confirmam esta tradição do whistleblowing. A primei• Questões éticas - não há nenhuma mudança
ra grande experiência de um acto
Os princípios são os mesmos. Mantêm-se inalterados
de whistleblowing na imprensa
ocidental revela-se em 1971 e tem
• Questões técnicas - há uma mudança
como autor um analista militar
Os meios ao dispor do jornalismo saem reforçados
que foi trabalhar para o Pentágono em 1964, Daniel Ellsberg.
• Situação de contexto – há uma grande mudança. O pano
Sete anos mais tarde o homem
de fundo social, económico e político que serve de base ao
decidiu entregar ao The New
jornalismo está em profunda e rápida evolução, quer quanto
York Times um documento com
à origem da informação (ao tipo de fontes) quer quanto ao
sete mil páginas com a história
conteúdo.
secreta da relação entre os Estados Unidos e o Vietname, escrita
em sigilo pelos homens do secretário de Defesa norte-americano.
para o departamento de Estado americano. LigouOs documentos, que relatam um período ente
-se a um conjunto de jornais de referência a nível
1945 e 1967, permitiram aos americanos ficar a
mundial e ganhou montra para passar a informasaber que em 1964, enquanto dizia publicamente
ção a que teve acesso.
que não queria intensificar a guerra, o presidente
Na imprensa – e na sociedade - o fenómeno
Lyndon Jonhson tomava medidas para tornar a
provocou uma reflexão profunda que Micael Peguerra ainda maior. Tudo graças a estes Pentagon
reira levou ao Fórum da Arrábida. O que trouxe
Papers como ficaram conhecidos.
afinal de novo ao jornalismo o Wikileaks e em que
O autor da fuga de informação, que foi parar a 15
medida estamos perante um conceito novo?
jornais, acabou por ser julgado e absolvido, ainda
Novo o conceito levado ao terreno pelo Wikileque a informação por si revelada só tenha sido ofiaks não é, mas é inegável que deixou elementos de
cialmente desclassificada este ano, 40 anos depois
reflexão ao jornalismo, acredita o orador.
dos norte-americanos terem ficado a conhecê-la.
Micael Pereira defende que o Wikileaks partiNos anos seguintes outras denúncias partilha com o jornalismo conceitos éticos e conceitos
lhadas cara-a-cara, por carta e mais tarde para
técnicos (embora aqui haja diferenças, essencialendereços de correio electrónico - como passamente na forma como a informação é tratada).
ram a permitir alguns jornais de referência como
O WikiLeaks persegue a transparência, tal como
o NYT ou WP - continuaram a dar à imprensa
a imprensa, e tira partido do whistleblowing, um
matéria-prima para investigar informação de inmétodo de fuga de informação há muito também
teresse público. Em 1996 surgiu o primeiro sítio
explorado pelo jornalismo de investigação.
de whistleblowing digital (o Cryptome, lançado
“Esses dois conceitos estão presentes desde a
por John Young) que também fez esse papel e
primeira hora no ADN da Wikileaks e fazem parque ainda existe.
te, desde sempre também, do core business, do
state of the art do jornalismo no mundo inteiro, o
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Quando o Wikileaks nasce não havia nada
para inventar só para aperfeiçoar

Em 2006 surge o Wikileaks que não inventa
nada, mas distingue-se pelo “conhecimento, a visão e uma estratégia agressiva de marketing” que
Julian Assange lhe imprimiu, defende Micael Pereira, que olha para o projecto em declínio graças
a uma série de erros. Os meios técnicos que asseguravam a “máquina” do Wikileaks e a estrutura
que disponibilizava online a informação entregue
à organização, desmoronaram-se. Quando saiu da
organização o nº2 de Julian Assange levou consigo
a plataforma tecnológica que acolhe as denúncias
e reactivou-a ao serviço da OpenLeaks, uma nova
organização sem fins lucrativos que se estreia suportada numa parceria com cinco jornais, incluindo o semanário português Expresso.
Paralelamente surgiram outras iniciativas de
incentivo ao whistleblowing, que não deixam
dúvidas relativamente ao impacto do Wikileaks
nos média. New York Times, Wall Street Journal
e Al Jazeera estão entre os que avançaram com

«O futuro próximo do
whistleblowing não passa pela
informação diplomática. Passa pela
informação financeira. Acordos
secretos, escândalos de corrupção
e tráfico de influências, contas em
offshores. Factos que têm estado
fora do nosso alcance. E que podem
ajudar a construir a história do
jornalismo nos próximos anos»

Micael Pereira

Whistleblower:
Qualquer sujeito que, estando numa
posição-chave no sector público ou
no sector privado, expõe ou entrega
informações às quais tem acesso
privilegiado, pela inerência das suas
funções, e que não seriam conhecidas
publicamente de outro modo. Essas
informações representam más condutas
que afectam negativamente a vida dos
cidadãos. A sua exposição é, por isso,
do interesse público.

7 e 8 de Outubro de 2011
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Lições simples que Julian Assange deu ao jornalismo
• os jornais devem adaptar-se tecnologicamente, para alargar o seu espectro de acesso
à informação.
• os jornais devem reforçar a confiança das fontes, dando-lhes mais segurança,
e dos leitores, promovendo mais transparência.
• os jornais devem estar preparados, com meios humanos e formação apropriada,
para conseguir cruzar e analisar os factos e contar a verdade.
• o trabalho é tão complexo (e é cada vez mais multinacional) que ganhamos
se trabalharmos em rede com jornais de outros países.
as próprias plataformas para denúncia de informações, em geral mal aceites, ou pelas regras que
impunham, ou pela falta de segurança.
Isto acontece, defende Micael Pereira, porque
“os jornais e outros média perceberam que têm à
sua frente uma outra porta de acesso à informação
para explorarem. Qualquer pessoa, sozinha, num
quarto escuro ou cibercafé, pode passar informação de forma segura e totalmente anónima, o que
não era garantido até agora pelos sistemas de e-mail”, sublinha, considerando que este foi um
dos grandes ensinamentos – positivos – do Wikileaks para o jornalismo.
Cabe agora a cada meio definir como quer explorar esta oportunidade. Sozinho? Em grupo? O
semanário português ao juntar-se ao OpenLeaks decidiu avançar em grupo, ganhando a possibilidade
de trabalhar em rede e com uma organização especializada em tecnologia, que fornece a plataforma
e a credibilidade técnica para garantir o anonimato.
Desta oportunidade para explorar informação,
que o Wikileaks de Julian Assange fez despertar,
também emerge a grande diferença entre fenómenos deste tipo e o jornalismo, que está na forma
como a informação é tratada. Se a transparência
e o whistleblowing podem aproximar os dois fenómenos, a forma como a informação é tratada

Página 12 de 45

definitivamente afasta-os, ou não fosse a verdade
“muito mais do que um somatório de documentos
confidenciais”. O jornalismo estuda, confronta,
faz o contraponto e uma análise dos factos que
um projecto como o Wikileaks não prevê, revelando diferenças significativas a nível técnico entre as duas abordagens, vale a pena sublinhar.
Antes de terminar o orador sublinhou ainda a
importância da situação de contexto, numa análise
aos impactos do Wikileaks e do whistleblowing em
si mesmo no jornalismo, para antecipar mudanças
no tipo de informação que as denúncias terão para
partilhar no futuro. O Wikileaks alimentou-se de
algum cansaço da guerra do Iraque. Os Pentagon
Papers vieram a público reagindo ao incómodo
com a guerra do Vietname. O mundo e o jornalismo
estão a mudar e isso vai reflectir-se na quantidade
de denúncias – quanto maior a insatisfação maior a
disposição para denunciar – e no tipo.
“O futuro próximo do whistleblowing não passa
pela informação diplomática. Passa pela informação financeira. Acordos secretos, escândalos de corrupção e tráfico de influências, contas em offshores.
Factos que têm estado fora do nosso alcance. E que
podem ajudar a construir a história do jornalismo
nos próximos anos”, acredita Micael Pereira.
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Manuel Castells vê a emergência de espaço público na web da Wikileaks
(link para vídeo http://youtu.be/lHVzOggtVvg)

Emergência do Espaço Público
na Web

Entre oradores, os participantes da 10ª edição
do Fórum da Arrábida também tiveram tempo para
ouvir e ver uma intervenção de Manuel Castells,
que identifica numa web que acolhe fenómenos
como a Wikileaks, uma emergência de espaço público. Num vídeo de quatro minutos, o sociólogo
defende que este novo espaço público digital, onde
se delibera, debate, discute e decide é irreversível.
Deslocou-se dos corredores da política, protegida
por meios de comunicação que ajudavam a não
mudar nada, e está em todo o lado. A Wikileaks e
os milhares de pessoas que se mostram dispostas
a denunciar informação, a envolverem-se e a criar
discussão são apenas um sinal.
Para os governos de muitos países a reacção
é de pavor e colocam-se questões como: quem
financia o projecto? de onde apareceu o seu fundador? o que pretende?
Mas, defende Manuel Castells, a questão es-
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sencial não é essa. A questão essencial é o facto
de existirem hoje milhares de pessoas em todo o
mundo dispostas a intervir no rumo dos acontecimentos e terem como fazê-lo.
Até surgir o Wikileaks era mais fácil convencer o The New York Times a publicar um documento sobre a existência de armas de destruição
massiva no Iraque, do que seria ganhar atenção
do jornal para publicar documentos que questionam ou fragilizam o poder político.
Castells termina considerando que a imprensa,
sobretudo os meios mais importantes, estão muito alinhados com o poder político.
O espaço público que está a nascer à margem
da imprensa e do que ela tem para oferecer, distingue-se e aponta para um caminho de cidadania activa.
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Página 13 de 45

10º Fórum da Arrábida

A Nova Soberania
e as Novas Redes Colaborativas

Uma nova forma de competitividade, aliada às
novas fronteiras da Soberania, foi o tema no qual se
centrou a exposição de Jaime Quesado que procurou
demonstrar que existem, de facto, novas fronteiras
para a Soberania que, do ponto de vista estratégico,
considera ter evoluído muito nos últimos tempos.
“É um conceito cada vez mais vasto e global. Soberania é um exercício de colaboração que assenta
numa nova construção soberana que passa pela intermediação” introduziu Jaime Quesado.
Para chegar a esta conclusão, a sua intervenção
como keynote speaker focou-se em cinco factores-chave da nova globalização que podem ajudar à definição de uma nova Soberania. São eles: as novas
redes colaborativas, novos processos de intermediação, a gestão dinâmica de fluxos, o novo marketing
institucional e a gestão do valor partilhado.
No entender de Jaime Quesado, a Soberania
tem que assentar cada vez mais num novo contrato de confiança entre o Estado e o cidadão, formalizado numa participação colaborativa entre os
diferentes actores da sociedade capaz de valorizar
a intervenção individual numa dimensão colectiva
complexa e incerta. Uma nova soberania implica
uma nova competitividade que passa pelo talento
de excelência, instituições abertas e eficientes.
Na sua exposição, Jaime Quesado, citou Thomas Malone, do MIT na sua definição de inteligência colectiva: “A inteligência colectiva é decisiva para a construção de um novo conceito de
Soberania porque parte da capacidade das pessoas
se entenderem entre si e construírem dinâmicas de
colaboração”.

Cooperar em competição

Jaime Quesado esclarece que esta nova lógica
de Soberania que se está a construir não põe em
causa, no seu entender, a Soberania normal subjacente à organização do Estado: “Acho que há novos poderes emergentes que se estão a desenvolver
do ponto de vista do território e das organizações
que, embora não pondo em causa a Soberania do
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5 factores-chave da nova globalização que podem ajudar à definição
de uma nova Soberania.
1 - As novas redes colaborativas
2 - Novos processos de intermediação
3 - A gestão dinâmica de fluxos
4 - A novo marketing institucional
5 - A gestão do valor partilhado.
Estado, levam à necessidade de redefinição do
mesmo, evoluindo para o conceito da coopetição,
ou seja, onde há espaço para a competição em
cooperação e vice-versa”.
Jaime Quesado acredita que, hoje em dia, os
actores do conhecimento e institucionais só sobrevivem a médio prazo e só conseguem ter uma
posição de intervenção institucional relevante,
se forem capazes de cooperar em competição.
A título de exemplo ficaram as redes estratégicas das Universidades “actores fundamentais na
definição moderna de Soberania porque têm uma
intervenção global e territorial do conhecimento.
É dentro desta dicotomia de compromisso global
e territorial que têm de cooperar entre si e criar
redes importantes” define Jaime Quesado.
Para a nova definição de Soberania também
pesa o factor social, onde foi destacado o papel
de intermediação das redes sociais na consolidação de uma nova mensagem. “A forma como as
pessoas e instituições gerem a sua presença nas
redes sociais é, ela própria, um exercício de capacidade de intervenção institucional” defende
Jaime Quesado.
Outros exemplos deixados pelo keynote
speaker referem a Ciência como actor capaz de
redefinir as fronteiras da Soberania e, nesta matéria, falou sobre os Consórcios 4.0, uma nova geração de consórcios activos envolvendo Centros
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Dinâmicos e Empresariais e ainda nas Financing
Networks, uma nova parceria estratégica entre o
sector financeiro e empresarial para combater a
crise e a ausência de soluções de financiamento.

Soberania: Regionalização
e Descentralização

Outro exemplo apontado para se seguir o caminho de uma nova forma de Soberania é a aposta regional em pólos de competitividade de base
regional, explicados pelo keynote speaker como
factores de descentralização de poder: “Se se
aposta cada vez mais na Europa das regiões, e se
há em Portugal a necessidade praticamente unânime de descentralizar, a própria dimensão da So-

berania vai depender da capacidade dos actores
regionais participarem na sua construção”. Para
isso serão imprescindíveis novos intermediários;
actores globais de uma nova rede estratégica de
conhecimento em áreas específicas. Daí surgirá
a crescente importância do Intelligent Advising,
uma nova consultadoria estratégica desenvolvida
pelos novos intermediários junto das empresas.
Surgirão novas frentes operativas das empresas
junto de mercados competitivos e novos centros
de convergência que constituem a plataforma de
articulação entre várias áreas num sector.
As multinacionais podem ter um papel fulcral
no estabelecimento desta nova Soberania já que
sofreram profundas mudanças nos últimos tempos. Jaime Quesado sublinha que as empresas ligadas às novas tecnologias têm vindo a reinventar a sua participação nos Estados. “As empresas
já não têm só por objectivo a criação de lucro;
são parceiras activas na definição de políticas públicas. As multinacionais têm que ser entendidas
pelo Estado-Nação como parceiras. Na verdade
não têm capacidade para influenciar a soberania
de um país mas têm meios que podem levar a
uma redefinição da política estratégica de um
país” advoga.

«O acesso muito rápido ao que está a
acontecer alimenta a matriz competitiva
das empresas no mercado, criando um
novo ecossistema colectivo que assenta
numa rede integrada de actores»

Jaime Quesado
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«As empresas já não têm só por
objectivo a criação de lucro; são
parceiras activas na definição de
políticas públicas. As multinacionais
têm que ser entendidas pelo EstadoNação como parceiras»

Jaime Quesado
Nova Globalização

A nova globalização também é possível através dos novos intermediários já que as empresas
passam a ter um processo de permanent consulting nos mercados e os circuitos de conhecimento relevante que daí resultam também têm novos
protagonistas. Hoje em dia as empresas lêem as
dinâmicas de inovação junto do mercado de forma muito atenta e activa. A Apple foi o exemplo
de sucesso apontado nesta matéria. A private information e as redes foram, também, apontadas
como factores centrais na qualificação de uma estratégia competitiva.
A questão dos novos fluxos de informação
também mereceu atenção especial na exposição
de Jaime Quesado. O acesso muito rápido ao que
está a acontecer alimenta a matriz competitiva das
empresas no mercado, criando um novo ecossistema colectivo que assenta numa rede integrada
de actores.
Um novo exercício de participação soberana
também passa por uma comunicação estratégica
que consiga evidenciar a dimensão integradora
dos diferentes actores numa cultura participativa. Jaime Quesado aponta como uma mais-valia
resultante de uma atitude cívica de participação
cultural, o exemplo da Fundação EDP: “Isto é,
também, uma questão de marketing. O exercício
de Soberania é, sobretudo, um exercício de co-
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municação, participação e colaboração. Há estratégias colectivas que estão a acontecer, como
as cidades inteligentes, por exemplo, que são um
exemplo a seguir. Veja-se o trabalho de pedagogia que a Fundação EDP está a exercer junto das
populações. Com a construção das barragens de
Trás-os-Montes tem havido a preocupação de
explicar às populações o que vai acontecer. Claramente está aqui um papel de nova pedagogia
muito importante em zonas mais abandonadas e
onde a ideia de participação é menos relevante”. É aqui que também se enquadra o papel das
ideias como suporte das novas estratégias de
marketing colectivo.
A finalizar surge a importância de uma nova
comunidade com dimensão estratégica para o estabelecimento de uma nova forma de Soberania:
“Trata-se da capacidade para responder a novos
desafios. Na minha opinião a transferência de
competências para as comunidades locais aconteceu foi numa fase de crise. Transferiram-se competências e não se transferiram meios. A reforma
administrativa vai colocar-nos esta questão: com
a eventual fusão de municípios e de freguesias,
como é que as populações habituadas a um ecossistema vão ser capazes de redefinir a sua própria
Soberania”, alerta o keynote speaker.
Para construir um conceito de Soberania é
preciso alterar a questão do valor transaccionável, ou seja, os valores que as grandes empresas
e bancos gerem. “Não faz sentido falar em valor
transaccionável se ele não for partilhado, se não
tiver dimensão social”, subscreve Jaime Quesado, a partir dos conceitos de Michael Porter.
É preciso assumir e praticar responsabilidade
social, tendo em conta o valor partilhado pelas
grandes multinacionais de hoje em dia: chinesas,
brasileiras e indianas. Neste novo exercício de
Soberania tudo estará centrado na colaboração.
Fica no ar a questão de até onde os diferentes actores estão disponíveis para colaborarem.
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Das pistas deixadas pelos oradores convidados formaram-se mais questões e ideias que continuaram a ser debatidos em três grupos de trabalho, nos quais os participantes dos Encontros
da Arrábida se organizaram durante a tarde. Os
pontos de partida estavam definidos para os grupos, centrando-se na “Transparência na Internet”,
“O Papel dos Média” e “Os Desafios à Soberania”, com a moderação de Filipe Montargil, José
Vitor Malheiros e Luis Vidigal, em substituição
de Paulo Cardoso Amaral que não pode comparecer por razões de força maior.
No final da tarde, e ainda antes da sessão plenária,
o Encontro contou ainda com um espaço de reflexão
adicional, com a apresentação de Henrique Monteiro, director coordenador editorial do Grupo Impresa,
mais uma vez centrada no tema do Wikileaks.
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São os Estados impotentes
perante as Wikileaks?

Para chegar ao presente que o Wikileaks procura marcar e expor, Henrique Monteiro, voltou
ao passado. Defendeu na intervenção que levou
ao 10º Fórum da Arrábida, que a sensação de que
os tempos de hoje são de grandes mudanças já a
tiveram as várias sociedades que nos precederam

«O Estado, como qualquer organização, deve ter o privilégio de
poder guardar segredos»

Henrique Monteiro
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«A hipocrisia é o tributo que o vício
paga à virtude»
(François de La Rochefocauld,

1613-16880 Maximes Morales)
na história. Mas o que no presente, visto à lupa,
atinge determinada dimensão, desvaloriza-se com
o tempo e historicamente será analisado e percebido de forma diferente. É com naturalidade que
hoje é encarado o fim de civilizações e ciclos históricos que marcaram os seus tempos. É mínimo o
percurso histórico de povos com séculos de existência: Portugal existe apenas há alguns segundos,
se formos contabilizar há quanto tempo está o homem na Terra.
Neste tempo em que o Wikileaks – que descreve como “uma espécie de epifenómeno quase
esgotado” – nasce, o elemento que marca a diferença está na relevância que a Internet assumiu na
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sociedade e o impacto que daí resulta em termos
de organização e relações entre cidadãos e destes
com os Estados.
Na sua perspectiva, a Internet tornou-se numa
espécie de “fiel depositário de toda a informação”, completamente anárquica, aberta e instantânea. Ao contrário, o Estado ainda é fechado, demorado e complicado. Herda os moldes de uma
sociedade tradicional, alinhada com o ritmo do
trabalho da terra, da agricultura, onde era preciso
esperar pelo amadurecer das culturas para colher
resultados e alcançar uma recompensa, defendeu,
sublinhando o que mudou: “onde havia sentido
de família e entreajuda hoje há individualismo;
onde havia necessidade de maturação hoje há
instantaneidade; onde havia recompensa após o
esforço hoje há crédito”.
Na opinião do orador, os Estados ainda estão
a processar as mudanças que fazem a história do
Homem e as dificuldades são óbvias: “os governos, a justiça, não suportam este tempo de instantaneidade da informação” que a Internet veio
introduzir enquanto agente
central nos tempos de mudança
que o homem
hoje percepciona como tão relevantes.
A mobilidade
e a desmaterialização que a
tecnologia veio
introduzir integram-se igualmente no leque
de desafios que
os Estados têm
de saber gerir,
com ferramentas diferentes
daquelas
que
tradicionalmente usavam.
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O processo evolutivo continuará e os Estados
como os conhecemos hoje vão desaparecer, defendeu Henrique Monteiro, para quem a própria
propriedade tem tendência a desaparecer. No
futuro as casas serão como os telemóveis ou os
automóveis: fornecidos pelas empresas. A mobilidade continuará a ganhar relevância e a noção de
propriedade a perder valor, como aliás os últimos
anos demonstraram.
É neste tempo de mudança que o Wikileaks
chega, tirando partido da Internet para espreitar
segredos soberanos. Henrique Monteiro acredita
que os Estados são impotentes perante este tipo
de fenómenos, mas a questão que coloca é outra:
“será que a transparência é uma coisa assim tão
boa e a hipocrisia uma coisa assim tão má?”. Não
há só uma resposta, acredita. Cada caso terá a sua.
A organização Wikileaks expôs essencialmente os “pensamentos” dos Estados, ao divulgar
milhares de mensagens diplomáticas, revelando
opiniões pessoais de embaixadores sobre a personalidade, os gostos ou os vícios de figuras de
Estado, em diversos países. As mensagens provaram que nas relações entre os Estados existe
hipocrisia, mas justificará esta conclusão - de que
nem tudo é o que parece - a transparência total da
informação dos Estados?
“O Estado como qualquer organização deve
ter o privilégio de poder guardar segredos”, disse Henrique Monteiro. “E, tal como as pessoas
só devem ser condenadas pelo que fazem e não
pelo que pensam fazer, acontece o mesmo com os
Estados”, continuou. Contudo, se a reserva dos
segredos é um direito, também pode ser um valor
que merece ser sobreposto por outros, consoante
o que estiver em causa.
À partida uma máquina para ler pensamentos é
um projecto reprovável, porque levanta um conjunto de questões éticas e morais, exemplificou
Henrique Monteiro. No entanto, diferentes contextos – como o combate ou prevenção do crime
– poderiam tornar um projecto com estas características melhor aceite e até interessante.
Com os segredos de Estado aplica-se uma lógica idêntica, para Henrique Monteiro. “Esprei-
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Ética vs Tecnologia

• Caminho estreito.
• Conjugar transparência com segredo
• Não permitir a devassa do Estado
• Não tentar devassar o Estado
tar o pensamento de um criminoso poderia ser
benéfico e terrível. Passa-se o mesmo com os
segredos do Estado”, acredita o orador, que por
isso vê com reticências a transparência total e o
direito ao acesso a informação reservada. A ética
é apontada como elemento central na pesagem de
argumentos para uma decisão.
Henrique Monteiro demonstrou menos dúvidas no que se refere aos impactos do fenómeno,
que admite terem funcionado como um alerta que
levou os Estados a pôr em prática medidas mais
restritivas nas trocas de informação, um caminho
que antecipa como tendência. Controlar o acesso
à informação que a Web tende a facilitar será, na
sua perspectiva, motivo de esforços crescentes
da parte dos Estados.
A China é aqui apontada como um exemplo
pioneiro e extremo, que fechou o mercado à
Google quando a empresa não aceitou um conjunto de regras para a filtragem dos conteúdos de
pesquisas pelos chineses no seu motor de busca. Henrique Monteiro considera insustentável
a posição do governo chinês nesta matéria, mas
acredita que outros Estados tentarão usar mecanismos idênticos àqueles que Pequim tem posto
em prática para chamar a si o controlo da informação. Juntarão a estes outros mecanismos que
lhes permitam conhecer cada vez mais e melhor
os seus cidadãos, a ponto da sua defesa passar
cada vez mais pelo fim da privacidade das pessoas, acredita.
O argumento que coloca o processo em marcha é simples: “quem não deve não teme”.
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Grupo de Trabalho I
Transparência na Internet

A

perspectiva “libertária” da Internet, a divulgação de segredos à escala global e o
eventual interesse público de alguma informação
considerada confidencial foram os pontos de discussão de base para lançar o debate em redor do
tema “Transparência na Internet”.
Coube a Filipe Montargil coordenar a ordem
de trabalhos, num grupo constituído por elementos com áreas de formação e realidades profissionais diversas, e lançar o mote para a discussão.
Sugerir uma definição para transparência, mais
ao nível do seu enquadramento e não em termos
descritivos, foi o ponto de partida.
Para Filipe Montargil há pelo menos três ideias
adjacentes ao conceito. Por um lado, quando falamos de transparência estamos a falar de abertura
ou de “disclosure de informação”, neste caso.
Por outro lado transparência implica comunicação, um ponto que se pode sobrepor ao anterior, mas que pode ser visto diferentemente.
“Uma coisa é o sistema permitir o acesso à informação, outra é o sistema proactivamente enviar-me informação”.
Uma terceira dimensão do conceito de transparência está relacionada com a ideia de accountability – aqui não só há abertura e disclosure da
informação mas um pouco mais do que isso, a
necessidade ou a obrigação de alguma maneira, e
em alguma fase do processo, prestar contas.
A dinâmica e capacidade de discussão do grupo
começou a revelar-se neste momento, com vários
membros a contribuírem para “alimentar” o conceito de transparência proposto, nomeadamente
no que dizia respeito à ideia de accountability,
que pode traduzir-se por “responsabilização”.
“A transparência implica algum grau de respon-
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Moderador
Filipe Montargil
Participantes

António Augusto Fernandes
Artur Castro Neves
Bruno Teixeira
Cristina Semião
Gustavo Leitão
Henrique Mamede
Henrique O’Neill
João Girardi
Jorge Pereira
José Dias Coelho
Leonel Santos
Luís Amaral
Margarida Pires
Ramiro Gonçalves
Rui Baião
Telmo Baptista

Pontos de Partida
• A divulgação de segredos à
escala global
• Eventual interesse público de
alguma informação considerada
confidencial
• A perspectiva “libertária” da
Internet
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sabilização, independentemente deste exercício de
prestação de contas poder ser durante ou no fim do
‘mandato’ em causa”, acrescentou Filipe Montargil.
No conceito de transparência, e em consequência da responsabilização, cabem ainda as ideias de
tracking, auditabilidade, rastreabilidade.
As ideias começaram a ser montadas num placar com post its de várias cores, que ajudavam a

O conceito de transparência é algo
que abrange as ideias de abertura,
comunicação, accountability
e tracing, auditabilidade e
rastreabilidade, em que o primeiro e
o segundo aspecto são considerados
como a sua própria essência.
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moldar e organizar ideias, com a vantagem de poderem ser “arrumadas” de acordo com a evolução
do debate e das conclusões do grupo.
Mas, discordando do esquema de post it que se
começava a desenhar, e que iria resumir a riqueza
das ideias do primeiro dia, Luís Amaral defendeu que os dois componentes fundamentais para
o exercício da transparência são a abertura e o
canal, e que por isso deviam ser apontados isoladamente. “Abertura e comunicação são a própria
essência da transparência”.
O conceito de transparência acabou, assim, por
ficar definido como algo que abrange as ideias de
abertura, comunicação, accountability e tracing,
auditabilidade e rastreabilidade, em que o primeiro e o segundo aspecto são considerados como a
própria essência da transparência.

Novas realidades e tendências

Conseguido o acordo para estabelecer um conceito comum de “transparência” o grupo conti-
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nuou os seus trabalhos num método que Filipe
Montargil apelidou de “exercício de ideias divergentes”. O objectivo era, em primeiro lugar,
perceber quais podem ser as novas realidades ou
tendências, relativamente ao fenómeno da transparência da Internet.
As redes sociais foram as primeiras a integrar
o conjunto, numa sugestão que mereceu a unanimidade dos membros do grupo. A caução democrática do controlo da Internet, na perspectiva
das democracias terem comportamentos que elas
próprias denunciaram nos países totalitários, foi
a segunda tendência sugerida. “Os jovens usarem
o Twitter na Tunísia e no Egipto era muito bom,
mas não é bom na Inglaterra”, referiu Artur Castro Neves, justificando a ideia.
A produção de conteúdos foi a terceira nova
realidade identificada, no sentido de que antes da
Internet o cidadão anónimo raramente podia participar com conteúdo nos meios que tinha à disposição. “Hoje há a facilidade e a transparência
de poder publicar as suas ideias e os conteúdos”,
referiu Cristina Semião. No seguimento desta
nova realidade há uma tendência associada que
se denomina “Creation Buble”, articulada com o
conceito de cidadão editor.
Em consequência, são acrescentados à lista de
tendências identificadas conceitos como procura
da verdade, motores de busca, edição, manipulação e necessidade de rankings. “Há um empenho
na procura da verdade, mas sem garantias nos resultados, porque o que prevalece é o algoritmo”.
Os “Wikis” e os “Leaks” são outra nova realidade decorrente da transparência da Internet que
não pode ser ignorada, atendendo a fenómenos
como a Wikipédia e o Wikileaks.
A riqueza da informação foi outra das tendências que a Internet trouxe, traduzido no conceito
de surfing: a possibilidade de encontrarmos informação interessante além da requerida inicialmente, quando começamos a nossa pesquisa online,
acabando numa matéria totalmente oposta à que
procurávamos ao princípio.
Ainda associada à ideia da “riqueza de informa-
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«A transparência implica algum
grau de responsabilização,
independentemente deste exercício
de prestação de contas poder ser
durante ou no fim do ‘mandato’
em causa»

Filipe Montargil
ção” surge o conceito de tracing, no sentido de reconhecer que existem estratégias de reencaminhamento pelos fornecedores de conteúdos para a Internet.
A Internet trouxe também uma erosão das
fronteiras entre o público e o privado, com a possibilidade de Go Public e Go Global, “com todos
os benefícios e consequências que daí advêm”,
lembrou Margarida Pires.
Relacionados com esta tendência estão também aspectos como a alteração da escala de alcance, que agora é muito maior, ou seja, ao publicarmos algo online podemos chegar a uma
audiência muito mais significativa do que por
outro meio, um privilégio que pode estar ao dispor do cidadão, mas principalmente ao dispor das
empresas, que ganham maior exposição.
A estes fenómenos está ainda ligada a persistência da informação na Internet, umas vezes vantajosa, outras aliada a resultados nefastos, uma
vez que a Web não permite apagar o passado.
“Micro time is Money”, comunicação multiponto-multiponto, concentração, deterioração de
decisões complexas e economias de rede foram
ideias igualmente identificadas como tendências
ou novas realidades resultantes da transparência
da Internet.

Oportunidades e desafios

Depois das tendências, o grupo avançou, num
segundo momento, para uma análise da transpa-
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rência da Internet relativamente às oportunidades
criadas e aos desafios gerados.
A eficiência e as condições para a democratização foram as primeiras oportunidades identificadas, seguidas da oportunidade algorítmica proporcionada por todo um movimento, de massificação
de escalas que criam oportunidades, sugeriu José
Dias Coelho.
A imprevisibilidade, por sua vez, foi o primeiro desafio apontado, no sentido de que é impossível prever as mudanças que vão ser registadas
em resultado desta singularidade tecnológica.
“Tudo isto vai mudar imensamente de uma forma
que não conseguimos antecipar”, justificou Luís
Amaral. “A mudança é tal que o conhecimento
que temos neste momento não nos permite perceber como é que as coisas vão ficar”, acrescentou.
Entretanto a “lista” ganhou consistência com
sugestões variadas, como a oportunidade criada
pelos novos modelos de negócios e pelo reforço
da cidadania, ou o desafio levantado pela protecção da propriedade intelectual.
A Internet é igualmente vista como uma oportunidade para a inclusão e para a liberdade e como
um desafio para a segurança. Também pode ser
encarada como um enabler de
educação ou um elemento que
contribui para a diminuição de
fronteiras e para a aquisição
de uma consciência global.
Por último, o grupo acrescentou ao conjunto de propostas a efemeridade dos monopólios e a “importância do
génio individual”.
No primeiro dia de discussão houve ainda espaço para
reunir ideias em redor de possíveis recomendações ou sugestões de políticas a adoptar,
num exercício que seria depois desenvolvido com mais
pormenor no dia seguinte.
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Do brainstorming surgiram ideias como a constituição de um ranking da transparência, a par
de um reforço dessa mesma transparência, com
maior garantia da privacidade, e a massificação
de meios e oportunidades.
Sugeriu-se também que se promova a literacia
digital e que se reforce a opinião pública crítica,
ao mesmo tempo que se deverá investir no não-repúdio e criar espaços públicos de arbitragem.
Este primeiro contributo no sentido de reunir
recomendações de acção passou ainda pela ideia
de que tudo o que é elaborado com financiamento público deve ser público – que dadas algumas
chamadas de atenção durante a sessão plenária
final, por parte de alguns membros dos restantes
grupos de trabalho, depois veria o seu âmbito um
pouco mais circunscrito.
O disclosure sobre a personalização de critérios de consulta, a generalização de meta-motores
de pesquisa, o comunicar simples e claro, o apelo
ao envolvimento da sociedade civil e a promoção
da actividade concorrencial fecharam o conjunto
inicial de propostas.
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O que pode ser feito

Depois de uma primeira sessão onde o objectivo foi juntar “ideias divergentes” em redor de
três áreas – tendências, oportunidades e desafios
e recomendações – o segundo dia de discussão
foi reservado à análise mais aprofundada das propostas de sugestões de intervenção.
As sugestões foram “arrumadas” em duas dimensões, com uma adicional a que o grupo chamou “Espaços de Zelo”. A primeira “Sensibilização, Formação e Pedagogia” compreende uma
intervenção soft em que se tem a noção de que há
um caminho muito gradual a percorrer, eventualmente implicando o envolvimento de agentes ao
longo do processo.
Envolver a Sociedade Civil é o primeiro de seis
pontos abrangidos nesta dimensão de actuação. A
proposta surge a partir da ideia de que já existem
várias associações, como a APDSI ou a DECO,
que podem assumir esse papel de informação ou
de sensibilização. “Estamos a falar de possíveis
intermediários que já existem e que podem vir a
ser envolvidos neste processo”.
O segundo ponto diz respeito ao disclosure so-
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bre a personalização dos critérios de consulta
quando fazemos
pesquisas online.
“Quando usamos
o Google, o YouTube ou a Amazon os resultados
mostrados foram
‘trabalhados’
especificamente para o meu
perfil, tendo em
conta a minha
experiência anterior”, referiu
Filipe Montargil.
A ideia não é
mudar o processo. É fazer com que exista informação que permita perceber, enquanto utilizador,
que existe essa personalização dos processos de
consulta. “A nossa sugestão é que pode fazer sentido haver pelo menos o disclosure de que isso
está a acontecer”.
O grupo propõe igualmente uma maior promoção da literacia digital, uma sugestão que se
liga ao envolvimento de entidades que já estão
no terreno e que, por sua vez, contribui para a
formação de uma opinião pública crítica, outro
dos pontos que necessita de ser fomentado.
Deve ainda existir uma tentativa de generalização dos meta-motores de pesquisa, no sentido
de sensibilizar para a importância que estas soluções têm por permitirem comparar resultados de
diferentes algoritmos de instrumentos diferentes.
“A capacidade de poder perceber como é que diferentes serviços personalizam a informação aumenta o meu nível de liberdade”.
A última recomendação deste conjunto apela à
criação de espaços públicos de arbitragem e está
relacionada com a possibilidade de existirem entidades autónomas que “guardam” a informação
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que identifica os indivíduos que participam
com as suas opiniões nos fóruns públicos.
“Permitir por um lado a transparência, mas
tentando não comprometer, por outro, a identidade e a liberdade dos cidadãos”.
A segunda área reclama uma intervenção
mais directa por parte das entidades públicas
ao nível de uma melhor garantia da privacidade; na promoção da actividade concorrencial,
contestando as situações de monopólio ou oligopólio prevalecentes num determinado momento; no incentivo à criação de rankings de
transparência ou de pluralidade na Administração Pública; e apostando numa maior transparência na divulgação de informação.
Um dos pontos fulcrais desta dimensão é o
apelo para que o Estado disponibilize, tendencialmente, toda a informação realizada com financiamento público, mas sem violar os vários níveis de
segredo existente, desde o segredo de Estado ao
segredo comercial e segredo industrial.
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Por último, será necessário passar a comunicar
de uma forma mais simples e clara “As cláusulas legais não devem ser escritas por advogados,
devem ser escritas por um cidadão depois de
alguém lhe explicar o que representam e como
funcionam”.
A dimensão intermédia, um “espaço de zelo”
criado pelo grupo para alojar os aspectos essenciais para que as propostas das outras duas dimensões funcionem, congrega quatro ideias: o
fomento do não-repúdio, maior acessibilidade
dos conteúdos Web, consenso de regulação e a
massificação de meios e oportunidades.
“Há uma relação conteúdos/meios ou seja, não
há transparência sem participação”, assegura Luís
Amaral defendendo o conceito de não-repúdio.
“É fundamental assegurar mecanismos que permitam às pessoas participarem nos espaços públicos expressando livremente a sua opinião, mas
com responsabilidade”.
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Grupo de Trabalho I - Conclusões
Transparência na Internet

Exercício da TRANSPARÊNCIA
abarca os seguintes aspectos:

1. Abertura
2. Comunicação
3. Accountability / Responsabilização
4. Tracing / Auditabilidade / Rastreabilidade
Os pontos 1 e 2 são a própria essência da
TRANSPARÊNCIA

O grupo identificou:

* Novas realidades / Tendências:
»» Redes Sociais
»» Caução democrática do controlo da
Internet
»» Contributo de conteúdos
»» Creation Bubble / Cidadão editor
»» Procura da verdade
»» Motores de busca
»» Edição
»» Mediação
»» Manipulação
»» Necessidade de rankings
»» Riqueza de informação
»» Wikis e Leaks
»» Estratégias de tracing
»» Go public ( Erosão fronteiras publico/
privado)
»» Go global ( - China)
»» Separação entre o íntimo / privado /
público
»» Massificação / escala
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»» Maior exposição das empresas
»» Persistência da informação ( perenidade)
»» Micro-time is Money
»» Compensação do tempo /alterações
qualitativas
»» Comunicação multiponto / multiponto
(N : N)
»» Concentração (Google , e-Bay, Flickr,
Intel…)
»» Deterioração de decisões complexas
»» Economias de Rede / Monopólios
globais
»» Compressão do tempo / Alterações
qualitativas
* Questões paralelas:
»» Relações com interesses
* Recomendações / políticas:
»» Ranking da transparência (Pluralidade) A.P. Univ.
»» Não descurar a transparência ( +
transparência )
»» Consenso de regulação
»» Maior garantia de privacidade
»» Massificação de meios e oportunidades
»» Maior acessibilidade dos conteúdos
Web
»» Promover a literacia digital
»» Reforço da opinião pública crítica
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Grupo de Trabalho I - Conclusões (continuação)
Transparência na Internet

»» Tudo o que é elaborado com financiamento público deve ser público
»» Fomento do não-repúdio
»» Espaço público de arbitragem
»» Disclosure sobre personalização de
critérios de consulta
»» Generalização de Meta-motores de
pesquisa

* Sensibilização, Formação
e Pedagogia
»» Envolver a sociedade civil
»» Disclosure sobre personalização de
critérios consulta
»» Promover a literacia digital
»» Reforço da opinião pública crítica
»» Generalização de Meta-motores de
pesquisa
»» Espaço público de arbitragem

»» Comunicar simples e claro
»» Envolver a sociedade civil
»» Promover a actividade concorrencial
/ Contestabilidade do monopólio

* Intervenção directa
do Sector Público
»» Maior garantia de privacidade
»» Promover a actividade concorrencial
/ Contestabilidade do monopólio
»» Ranking da transparência (Pluralidade) A.P. Univ.
»» Não descurar a transparência ( +
transparência )
»» Tudo o que é elaborado com financiamento público, deve ser público
»» Comunicar simples e claro

* Espaços de zelo
»» Fomento do não-repúdio
»» Maior acessibilidade dos conteúdos Web
»» Consenso de regulação
»» Massificação de meios e oportunidades
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Grupo de Trabalho II
O Papel dos Média

C

om os segredos de Estado como pano de
fundo e o papel dos média como desafio
concreto à reflexão, o grupo de trabalho moderado por José Vítor Malheiros iniciou os trabalhos
começando por discutir o papel da Lei na Democracia. A discussão inicial trouxe algum consenso em torno da definição que considera que a
Democracia é o regime do primado da Lei, mas
alongou-se no debate dos argumentos que podem
justificar a contestação dessa máxima.
A história mostra que a Lei pode ser injusta.
Fenómenos como a escravatura, o genocídio dos
judeus ou a própria inquisição aconteceram num
contexto de legalidade, à época em que tiveram
lugar. A Lei pode ainda estar desadequada ao seu
tempo, como se entende em relação à legislação
que define o conceito de segredo de Estado, criada em 1994.
Até que ponto estes argumentos justificam a
desobediência da Lei é questão que gera diferentes sensibilidades dentro do grupo, nomeadamente no que se refere à legitimidade da imprensa
para violar assuntos classificados como segredo
de Estado, em nome de um interesse público que
pode ter diferentes entendimentos, como frisa
José Pina Miranda. “Não entendo que os jornalistas devam ter o poder de decidir quando um
segredo de Estado deve ou não ser divulgado”,
defendeu numa intervenção e questionou: “Se
estivéssemos numa situação em que os média pudessem publicar tudo, estaríamos numa democracia? Conseguiríamos viver entre nós e mesmo
com os outros?”. O tema acabaria por dominar
boa parte do debate, depois de estabelecidos alguns pontos de partida.
Foi consensual no grupo a convicção de que

7 e 8 de Outubro de 2011

é necessário uma revisão do conceito e do âmbito de segredo de Estado, adaptando a Lei aos
tempos actuais e fazendo-a reflectir os princípios
de transparência que devem nortear o funcionamento de toda a Administração Pública. Como
também pode exemplificar-se para outras áreas,
a legislação revela-se incapaz de acompanhar as
evoluções de um tempo que já não é linear. Debatem-se aqui, a propósito, as diferenças entre os

Moderador
José Vítor Malheiros
Participantes

Ana Martinho
Joaquina Barrulas
Micael Pereira
José Costa Ramos
Zita Correia
Mário Rui Gomes
José Emílio Amaral Gomes
Pina Miranda

Pontos de Partida

* A actuação e responsabilidade
dos média
* Será possível estabelecer um
equilíbrio entre segredos de Estado e interesse público?
* A denúncia dos atentados aos
direitos humanos
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sistemas judicial britânico ou norte-americano e
o modelo franco-germânico que segue Portugal,
com José Amaral Dias a apontar que a jurisprudência que guia os primeiros revela uma maior

Tão ou mais importante que a
redução do âmbito dos segredos de
Estado, é o facto da Administração
Pública conseguir implementar
uma política de transparência, que
permita levar aos cidadãos, através
nomeadamente da imprensa, a
informação que lhes interessa.
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capacidade de compreensão da realidade numa
perspectiva evolutiva, face ao segundo.
Voltando à noção de segredo de Estado, o grupo concorda que o repensar do conceito de informação classificada deve valer quer para o segredo
de Estado, quer para outros segredos na posse do
Estado, que mesmo sem um enquadramento legal
que o justifique mantêm-se inacessíveis.
A informação na posse do Estado deve, pelo
contrário, ser/estar aberta por defeito e quando
não pode assumir essa condição, a sua reserva
deve ser justificada, acredita o grupo. O argumento de que o recurso ao segredo é o garante da
sociedade aberta, vulnerável, não deve imperar,
até porque a responsabilidade pela manutenção
de uma sociedade aberta não é monopólio do Estado. É uma responsabilidade de todos os cidadãos, como defendeu José Vítor Malheiros.
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Na mesma linha de raciocínio, defende-se que
o conceito de segredo de Estado não pode ser definido unilateralmente pelo próprio Estado. Deve
ser definido pelos diversos actores da democracia.
A existência de uma limitação clara e efectiva
no tempo que a informação classificada ou reservada pode manter essa condição é igualmente considerado um elemento fundamental para
criar transparência. A questão da transparência
foi, aliás, outro dos tópicos fortes de toda a discussão, por se considerar que, tão ou mais importante que a redução do âmbito dos segredos
de Estado, é o facto da Administração Pública
conseguir implementar uma política de transparência, que permita levar aos cidadãos - através
nomeadamente da imprensa -, a informação que
lhes interessa e que permite conhecer e avaliar as
medidas e as políticas que são postas no terreno
pelo Estado.
Como defendeu Zita Correia a questão do segredo de Estado “é apenas uma manifestação. A
questão essencial é a transparência ou a falta dela”.
“Há toda uma cultura de não transparência
que se mantém no Estado e que não é compatível com os dias de hoje”, concorda José Amaral
Gomes. Entende-se que a falta de transparência
acaba por servir para esconder, entre outros, erros e ineficiências das próprias instituições, que
não são reflectidos e corrigidos porque se mantêm longe do escrutínio público. Contribui também assim esta cultura para restringir o espaço
da cidadania.

Introduzir transparência
é um imperativo

Introduzir mudanças nesta cultura de segredos
está nas mãos do Estado, como está também a capacidade de facilitar o papel de intermediário dos
média na divulgação de informação de interesse
público em seu poder. Na prática, isto significa
fazer com que a informação não classificada, a
informação pública, esteja de facto acessível. Se
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O código deontológico e os próprios
códigos de conduta que os meios
de comunicação devem seguir são
em última análise o limite e é caso
a caso que o equilíbrio dinâmico
entre estes princípios e o segredo de
Estado deve ser medido e avaliado
na era pré-digital a falta de informação poderia
constituir-se como um obstáculo para o trabalho
dos média e para a própria sociedade, na era do
digital o excesso de informação disponível é que
pode funcionar como um obstáculo para chegar
ao que interessa, ao que é relevante.
Assim, quando a informação do Estado se torna pública ela deve também tornar-se disponível
e acessível, por intermédio de ferramentas que
facilitem o seu acesso, como os metadados, e a
sua pesquisa, como os motores de pesquisa ou
outros mecanismos.
Do lado dos média, ajudar a promover a cultura de transparência que se reclama ao Estado
significa ter um papel activo e responsável na exposição das falhas no acesso à informação, não
deixando morrer dentro das paredes das redacções as situações e os casos em que são identificadas falhas na disponibilização da informação.
Só uma exposição de forma sistemática por
parte dos média dessas falhas de transparência
levará a uma alteração cultural. Micael Pereira sugeriu mesmo que o papel dos média fosse
além da simples exposição de casos nos seus
meios de informação, mas passasse também por
um papel de relevo na criação de um repositório de registo de incidentes de dificuldades no
acesso a informação de interesse público, que o
Estado mantém reservada.
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Cabe também aos média, entende o grupo, denunciar/expor situações de abuso no segredo de
Estado, esteja em causa a classificação injustificada de informação no conteúdo, ou no tempo
durante o qual é protegida.
O conceito de interesse público é neste ponto da discussão intensamente debatido. Pode esta
condição justificar a divulgação pelos média de
informação classificada como segredo de Estado,
sobrepondo-se à Lei? Como se equilibra esta dupla: segredo de Estado/interesse público?
“Os média não podem dissociar-se da Lei, mas
cada vez mais o foco é o interesse público”, defende Micael Pereira. “O meu objectivo é contar
uma história com verdade. O nosso compromisso
é esse”, acrescenta, numa opinião que Ana Martinho também partilha.
Repudia-se no seio do grupo a ideia de que o segredo de Estado possa/deva ser sistematicamente
desrespeitado, mas admite-se a possibilidade e
elaboram-se cenários que o podem justificar.
O código deontológico e os próprios códigos
de conduta que os meios de comunicação devem
seguir são, em última análise, o limite. E é caso a
caso que o equilíbrio dinâmico entre estes princípios e o segredo de Estado deve ser medido e avaliado. As consequências e os impactos sociais da

Compreende-se que à medida que
o Estado evoluiu na história para
assumir um papel mais económico
(por oposição ao papel quase
exclusivamente político que assumia
na época medieval), ganhou
legitimidade para ter segredos e
garantir a guarda de informação
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divulgação pública de determinadas informações
têm de entrar sempre em linha de conta.
Um exemplo concreto debatido no painel foi o
de Espanha, onde recentemente ficou disponível,
e foi alvo de tratamento pela imprensa, diversa
informação relativa ao período da Guerra Civil.
Reconduzir o tema à praça pública criou desconforto, tornando legítimas as dúvidas sobre o valor
para a sociedade da publicação e exposição deste
tipo de informação.
Já quando em 1971 foram divulgados os Pentagon Papers, na sequência de uma denúncia à
imprensa, a publicação da informação classificada envolvida naquele que é considerado o
primeiro grande caso de whistleblowing da imprensa ocidental, revelou-se de facto de interesse
público junto da sociedade norte-americana. Deu
aos cidadãos ferramentas importantes para poderem perceber a posição dos Estados Unidos na
guerra do Vietname.
Provou-se aqui, defende Micael Pereira, “que
a complexidade dos assuntos não deve ser impeditiva da sua publicação”. O cuidado no seu
tratamento e a divulgação responsável dos dados
são é ferramentas essenciais, quando se assume
o risco de ultrapassar os limites legais que protegem a informação classificada.
Outro cenário em que se admite como defensável a violação de segredos de Estado é quando estão em causa violações dos direitos humanos. Discute-se, sem consenso total, se o segredo de Estado
pode ou não servir para encobrir crimes, mas foi
pacífica a convicção de que o respeito pelos direitos humanos é um valor a preservar e a denúncia de
violações nesta área é mandatória para os média,
como também defende Mário Rui Gomes.
A máxima também se aplica à sociedade em
geral, pelo que é igualmente encarada como aceitável a prática de denúncia (whistleblowing),
por parte de outros sectores da sociedade, quando estão em causa violações dos direitos humanos. Contudo, aplicado a estas ou outras áreas,
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e embora se reconheça a importância da denúncia como “fonte” do jornalismo de investigação,
entende-se que este mecanismo não é uma solução. É um “remendo” e não pode funcionar como
alternativa à existência de um espaço público.

Espaço público é indispensável

Um espaço público de discussão - que promova o debate e se envolva na busca do bem comum
e na defesa dos interesses comuns faz falta à sociedade moderna, para questionar os poderes e
estar atento às mudanças, às decisões políticas e
aos caminhos da democracia.
“Há uma redução do espaço público, sobretudo depois da emergência do social”, acredita José
Costa Ramos. Na sua perspectiva a sociedade do
Estado de direito foi “comendo” um espaço público – no sentido que a expressão assumia na
Grécia antiga e que manteve ao longo dos tempos
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– que é preciso recuperar. Faz parte do exercício
da liberdade manter esse espaço público, manter o interesse em estar informado, participar nas
decisões e ter um papel interventivo no rumo da
democracia, defende.
Acredita-se que a própria imprensa pode ter
aqui um papel relevante, mesmo que essa não
seja a sua função primordial. Como defende
Maria Joaquina Barrulas, a imprensa deve “informar quem vota e questionar quem é eleito”.
Deve ajudar a garantir que todos os cidadãos tenham as ferramentas necessárias para fazer valer
os seus direitos numa democracia participativa.
“A nossa representatividade é o resultado dos
votos que somos e isso faz com que não sejamos todos iguais”, constata, considerando que a
forma como os média tratam e entregam a informação pode ter um papel muito relevante no
combate a estas diferenças. Para o fazer devem
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libertar-se de agendas próprias, considerou.
“Os média têm também um papel fundamental
na criação de um espaço público”, concordou Zita
Correia, que só vê a missão cumprida se existir a
noção de que “os cidadãos não são meros receptáculos de tudo quanto lhes querem dar”.
O tema tomaria algum tempo da discussão e acabaria por se concluir que não deve passar apenas
pelos média a obrigação de criar espaço público,
informar e promover o debate. Essa é uma tarefa
que deve ser tomada como sua também por outros
actores da sociedade. Um exemplo apontado por
José Vítor Malheiros foi o dos cientistas que, tal
como em outras áreas técnicas, têm na sua posse
conhecimentos aprofundados sobre um conjunto
de temas, o que lhes dá todas as competências para
assumirem um papel activo, lançando o debate.
A privacidade da informação dos cidadãos e o
direito do Estado para manter segredos também
tiveram espaço na discussão do grupo. Compreende-se que à medida que o Estado evoluiu na
história para assumir um papel mais económico
(por oposição ao papel quase exclusivamente político que assumia na época medieval), ganhou
legitimidade para ter segredos e garantir a guarda de informação. Contudo, também se debate a
legitimidade do mesmo Estado incluir nos seus
“segredos” um manancial de informação relativa
a projectos e iniciativas que co-financia ou paga.
Defende-se que, por defeito, sempre que há
co-financiamento público de projectos ou iniciativas, a informação deveria ser pública, um
ponto que haveria de gerar polémica na discussão plenária das conclusões, que se seguiu aos
trabalhos paralelos dos grupos. Já nesta sessão
os participantes forneceram exemplos concretos
de situações em que a abertura indiscriminada de
informação teve ou pode ter efeitos perversos. No
caso dos projectos de investigação alerta-se para
o facto de que ter informação aberta e acessível,
sem qualquer apoio à sua consulta e interpretação, pode gerar conclusões erradas e difíceis de
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desmistificar mais tarde (exemplo, estudos na
área da saúde). Sublinha-se igualmente que abrir
projectos de I&D ao mundo pode também traduzir-se numa desvantagem competitiva, permitindo que investigadores de outras partes do mundo
tenham acesso a dados que possam beneficiar
projectos próprios.
No que se refere à privacidade há ainda uma
nota do grupo para a necessidade de proteger a
esfera pessoal da vida dos cidadãos. Um dever
do Estado e da imprensa, na sua relação com os
dados na posse do Estado. A era digital traz para
a Internet um número elevado de dados pessoais
relativamente aos quais deve haver um esforço
de protecção, sublinha-se. Por exemplo na saúde,
a digitalização de serviços introduziu as receitas
electrónicas e deu um formato digital a outra informação privada dos cidadãos, que deve impreterivelmente manter-se nessa esfera.
O grupo é unânime em considerar que existe
muitas vezes um excesso de acesso a informação
privada dos cidadãos, que deveria ser protegida.
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Grupo de Trabalho II - Conclusões
Novas Responsabilidades e Novos Desafios

1.

O Estado deve rever a noção de segredos de Estado e informação classificada
em geral e reduzir, tanto quanto possível, o
seu âmbito de aplicação. Em princípio a informação do Estado deve ser pública e deve
haver razões claras e apoiadas em critérios
consensuais para a sua classificação.

2. Existe uma cultura de reserva/segredo
e de falta de transparência na Administração
Pública que é preciso alterar. Para a Administração Pública a informação é secreta por
princípio e só é pública em situações excepcionais. É preciso inverter isto. Essa cultura
não pode restringir o espaço da cidadania,
esconder erros e ineficiências de funcionamento da Administração Pública impedindo
o seu melhoramento.
3.

O equilíbrio entre segredo de Estado
e interesse público deve ser encontrado através de um debate público e aberto, entre o
Estado, a sociedade civil e diferentes instituições. Não cabe ao Estado unilateralmente
definir o que é segredo de Estado. Frequentemente o segredo de Estado existe porque o
Estado nos diz que é fundamental para garantir a sociedade aberta, que é vulnerável.
A responsabilidade da defesa da sociedade
aberta não cabe ao Estado. Cabe a todos nós.

4.

Os média devem contribuir para promover uma cultura de transparência na Administração Pública e noutras instituições
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que utilizem fundos públicos, expondo perante a opinião pública casos de abuso do
uso do segredo ou da reserva de informação.

5. O que é informação pública? Hoje, na
era da Internet, informação pública é aquela que é disponibilizada atempadamente na
Internet de forma claramente identificada e
com ferramentas para facilitar a sua identificação, acesso e consulta. Que ferramentas?
Metadados e outros, como acesso através de
motores de pesquisa.
5.5. Não é admissível que uma dada

informação seja classificada ou inacessível sem limite de tempo. Deve ser libertada após um período de tempo definido,
que deve ser tão curto quanto possível.

6. Os média e as organizações da socie-

dade civil devem empenhar-se na detecção
e divulgação dos incidentes de obstrução do
acesso à informação pública e divulgá-los,
assim como na difusão das boas práticas
nesta área.

7. Os média têm a responsabilidade de

denunciar abusos no uso de segredo de Estado de acordo com a sua definição de interesse público, o que em certos casos pode
significar incorrer em desobediência civil.
O segredo de Estado não pode servir para
encobrir crimes.
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Grupo de Trabalho II - Conclusões
Novas Responsabilidades e Novos Desafios

8.

A denúncia dos atentados aos direitos
humanos é uma obrigação central dos média,
mesmo quando essa denúncia possa implicar
o desrespeito pelo segredo de Estado.

va da vida privada dos cidadãos deve ser um
imperativo para o Estado, tal como é para os
média.

9. O equilíbrio dinâmico entre segredo de

é justificável. É mesmo um imperativo moral
em caso de violação dos direitos humanos,
mesmo quando a informação divulgada está
coberta pelo segredo de Estado. Esta prática
não pode, no entanto, ser vista como alternativa à criação e manutenção de um espaço
público aberto e dinâmico que albergue um
debate dinâmico sobre o Estado e a sociedade. O wistleblowing não é uma solução ou
um remédio. É um remendo.

Estado e interesse publico só pode ser encontrado numa análise caso a caso. (Repudia-se a
ideia de que o segredo de Estado pode ser sistematicamente desrespeitado, mas admite-se).

10. O Estado recolhe e processa inúmera

informação de carácter pessoal dos cidadãos,
que deve ser objecto de protecção particular.
Existe muitas vezes um excesso de acesso a
informação que deveria ser protegida. A reser-
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11. A prática de denúncia (wistleblowing)
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Grupo de Trabalho III
Os Desafios à Soberania

O

tema do terceiro grupo do Fórum da Arrábida 2011 centrou-se nos desafios que,
hoje em dia, se colocam à Soberania. Dentro do
próprio grupo de trabalho surgiram tendências
que criam paradoxos sobre o futuro do Estado tal
como o conhecemos. Se por um lado uns apontaram para uma Soberania cada vez mais transnacional, nalguns casos até sem rosto, por outro
houve quem defendesse que o reforço da Soberania passa por uma questão de proximidade, ou
seja, pelos campos intermédios e pelas cidades.
Definir Soberania foi, desde logo, a questão
mais complexa de responder. Para isso o Grupo
traçou a já longa trajectória que o conceito tem
atravessado no âmbito da teoria política ocidental. Concebida como um dos pilares da moderna concepção de Estado-Nação, a soberania tem
recebido diferentes significados ao longo do seu
percurso histórico entre o século XVI e os dias
de hoje. As primeiras formulações modernas do
conceito, surgidas no final do século XVI juntamente com o próprio conceito de Estado, tiveram
como propósito sublinhar o poder estatal, sujeito
único e exclusivo da política, não submetido a
nenhum outro poder.
Luís Vidigal, o coordenador do grupo de trabalho, começou por esclarecer o tema de forma
peremptória: “Estamos a sair do espaço dos lugares para o espaço dos fluxos. Os limites físicos de
separação já não existem, estamos nos limites de
identidade, de interesse, limites de expectativas,
de confiança e de lealdade. Isto tem a ver, hoje
em dia, com tudo o que são as redes sociais e com
os interesses económicos”.
Esta evolução da sociedade leva a que se colo-
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que um dilema no que concerne à questão da Soberania: Damos poder ao Estado ou à sociedade?
O grupo de trabalho procurou responder a esta

Moderador
Luís Vidigal
Participantes

Álvaro Durão
Anabela Teixeira
António Carlos Santos
Arminda Neves
Carlos Lourenço
Fernando Rodrigues
Jaime Quesado
João Álvaro Carvalho
José Gomes Almeida
João Martinho
José Matos Pereira
Júlio Rafael António
Luís Borges Gouveia
Luís Nunes

Pontos de Partida

* Falta de transparência dos Governos
* A Internet como via para aumentar a
transparência dos Estados e dos Governos
* Como proteger os segredos de Estado? Que segredos?
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questão concluindo que estamos, presentemente,
a assistir a uma captura da Soberania por outras
formas que não são Estado - os agentes económicos. O mesmo é dizer que a Soberania sobre
os fluxos de informação é o que virá a tornar o

«Estamos a sair do espaço dos lugares
para o espaço dos fluxos. Os limites
físicos de separação já não existem,
estamos nos limites de identidade, de
interesse, limites de expectativas, de
confiança e de lealdade. Isto tem a
ver, hoje em dia, com tudo o que são
as redes sociais e com os interesses
económicos»
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controlo territorial muito menos importante.
Deste modo, assistimos a uma captura da Soberania por parte dos agentes económicos e institucionais que começam a ocupar um lugar que,
tendencialmente, pertencia ao Estado. Por seu
lado, os cidadãos também estão a sair para a rua
como forma de protesto e assim vão controlando
parte dessa Soberania. “Temos cidadãos vulneráveis e grupos empresariais que ocupam espaços
que se vão vulnerabilizando na degradação do
próprio Estado” conclui o grupo.
Luís Vidigal lembrou que muitos Estados se
formaram por concentração de Soberania, que
depende de uma participação política activa e de
uma poderosa afirmação económica que vai depender de como as populações defendem os seus
interesses, atentas ao evoluir das tecnologias. Se
as fronteiras físicas e administrativas estão cada
vez mais delimitadas, considerou, esta sociedade
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técnica, com empresas técnicas sem natureza estatal,
tem vindo a ganhar forma.
No período de discussão
foi referido que analisar o
conceito de soberania e a
sua relação com a existência do Estado-Nação
numa perspectiva clássica
e contemporânea, levanta
a questão da autoridade
estatal e também das relações externas do nosso
país. Considerada pela totalidade do Grupo III uma
questão já superada no
mundo moderno e globalizado, no qual as fronteiras
e a capacidade de acção
autónoma do Estado estão a perder terreno para
a dimensão económica e
tecnológica, considerou-se que o Estado precisa de
fazer adaptações teórico-práticas em relação a este
fenómeno.

Fronteiras éticas

Exercer a Soberania é
perceber o que são oportunidades mas é preciso
ter presente que, o que
o que são oportunidades
para a sociedade, podem
ser constrangimentos para
o Estado e vice-versa.
Sobre esta questão surge
conceito de fronteiras éticas que devem ser colocadas como parâmetros
para futuras fronteiras le-
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gislativas e Álvaro Durão deixou o alerta: “Há
um vazio legal nos limites da Soberania sobre a
Informação”. Também foi apontada uma outra
direcção indicadora de que a Soberania pode ser
obtida, de igual modo, através de uma afirmação
económica.
Nos dias que correm o que há é Estados e não
Estados-Nação. As tendências são as de regulação privada e transnacional e, por outro lado,
uma Soberania de proximidade através de corpos intermédios com poder nas cidades. Qualquer uma destas tendências leva ou ao fim ou
à captura do Estado por interesses. O que contrapõe a centralização da informação? Dar competências não perdendo Soberania através da
Sociedade da Informação. Por tradição, só pensamos nas infra-estruturas físicas como riscos e
o grupo de trabalho alerta para o facto de hoje
as estruturas simbólicas, como a Sociedade da
Informação, também serem um risco.
José Matos Pereira trouxe para a discussão
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o equilíbrio entre transparência
e reserva. “A informação conducente a processos
públicos deve ser
pública”, vincou.
Também António Carlos Santos
ressalvou a necessidade de se
criarem fronteiras
éticas: “É preciso
regular, classificar
e gerir a Soberania
fora dos seus limites políticos e económicos para que
haja uma relação
da Soberania com
a sociedade”.

Soberania ou cidadania

O dilema reflectido pelo grupo, no segundo dia
de apresentação de conclusões, foi, por um lado,
o reforço da Soberania ou, por outro, da cidadania. Associados à Soberania estão mais segredos;
já a cidadania está ligada a mais transparência.
Sendo o reforço da Soberania também um papel
que está nas mãos do poder económico, logo, se
queremos mais transparência estamos a sensibilizar o poder económico.
Neste contexto surge a questão dos segredos
de Estado. “Não discutimos segredos de Estado,
isso é uma competência de outras entidades. O
nosso objectivo é o controlo de informação crítica e sensível” resumiu Luís Vidigal. Assim,
impõe-se a importância de classificar a informação, isto é, delimitar eticamente e juridicamente
os contornos da informação disponível. Arminda
Neves alertou para esta dicotomia: “Temos que
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distinguir aquilo que é público mas não é alvo de
uma comunicação ampla, daquilo em que é feito
um esforço para chegar a todos, para generalizar
o conhecimento dessa informação”.
Hoje em dia no espaço digital também sofremos ameaças exteriores. A Soberania está no
controlo dos fluxos de informação porque pode
haver roubos
de processos
e identidade;
ameaças que
não existiam
no tempo em
que só havia papel. A
transparência
descontrolada
também
é uma ameaça à Soberania, conclui
o grupo de
trabalho. Na
relação da Soberania com
a sociedade
também há leaks, fugas de
informação,
mas o controlo do cidadão sobre o seu processo
individual também passa pela transparência pública.
No âmbito da circulação de informação, por
outro lado, a globalização a que hoje assistimos também se mostra potencialmente perturbadora da ordem social interna, na medida em
que disponibiliza, à escala mundial, o acesso a
informações de todo tipo, potenciadas pela sua
divulgação, tantas vezes viral, via Internet. O
nascimento de uma sociedade “sem segredos”
pode vir a tornar-se num instrumento de luta e
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O que contrapõe a centralização
da informação? Dar competências
não perdendo Soberania através da
Sociedade da Informação.

pressão interna e externa que pode enfraquecer
o poder típico do Estado como o conhecemos.
Como exemplo final foi apontado o mediático
caso das contas da Madeira: “Eu tenho que dar
transparência pública sobre as contas mas obviamente que se for um processo individual não o
vou tornar público, apenas transparente”.
O Grupo III concluiu, sobre esta temática,
que a Soberania é um conceito que tem vindo
a transitar do poder público para quem tem conhecimento técnico; um conhecimento organizado que pode levar a que o processo de exercí-
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cio de Soberania tal como o conhecemos
hoje, venha a mudar.
No que se refere às manifestações a que
temos vindo a assistir por parte da sociedade, o grupo nota que as mesmas têm
vindo a acontecer por desagregação dos
centros de decisão do Estado. Assim, a Soberania é posta em causa em benefício das
empresas. O Grupo III lança ainda o repto
a um Portugal com limitações financeiras
profundas: como pode ser mais autónomo
perante as pressões das multinacionais?
Perante a transparência descontrolada
sobre os dados, quer do Estado, quer dos
cidadãos, foi feito o alerta para a necessidade de proteger a esfera pessoal da vida
dos cidadãos que se pode prender com o
cruzamento de dados entre várias entidades. O grupo é unânime ao considerar que
cada território vai ter de encontrar os seus
próprios limites à Soberania. Limites esses que podem ser estabelecidos de maneira “interessante” no mundo digital já que
a informação tanto pode reforçar como
vulnerabilizar.
Sobre os dados do Estado, muitos dos
dados são sensíveis porque não são públicos: “Quem domina as normas e a Soberania são as empresas e Universidades que
podem participar em comités de normalização”,
alerta o Grupo III.
Na perspectiva de Luís Vidigal “o cidadão está
a expor-se perante o Estado e este está cada vez
mais opaco, o que leva à necessidade de criação
de fronteiras éticas para a preservação das fronteiras jurídicas porque transparência descontrolada é uma ameaça à Soberania. Assim sendo, há a
necessidade de gestão e classificação da informação”. Como exemplos foram referidos os problemas que podem surgir quando se partilha informação não aprovada em Assembleia Municipal.
Na relação do exercício do poder e da socie-
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dade temos que ter uma transparência pública e
individual até porque, nas conclusões apresentadas, verificou-se que a informação tem tanto
mais valor, quanto mais se usa.
Apesar das conclusões atingidas pelo grupo
ficaram claras as complexidades e paradoxos da
temática.
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Grupo de Trabalho III - Conclusões
Os Desafios à soberania

Conclusões:

* O Estado está a ficar cada vez mais
opaco
* O cidadão vai ficando, por oposição,
cada vez mais transparente (expõe-se
mais)
* Surge a necessidade de criar fronteiras éticas para a preservação de
novas fronteiras jurídicas
* A transparência descontrolada é uma
ameaça à Soberania
* Hoje a Soberania é de quem domina
os fluxos de informação

Recomendações:

* É preciso gerir, classificar e regular a
informação que é, ou não, disponibilizada
* Tem de haver transparência na relação do exercício do poder com a sociedade
* É importante distinguir o que é transparente e público do que é transparente
e individual

Desafio:

* A regulação está a passar para outros
níveis

7 e 8 de Outubro de 2011

www.apdsi.pt 			

Página 43 de 45

10º Fórum da Arrábida

Desafios para o futuro

Nua última sessão plenária, que encerrou a
décima edição dos Encontros da Arrábida, coube aos moderadores dos três grupos apresentarem as principais conclusões e recomendações
alinhadas durante os debates. A interligação e
cruzamento dos temas foi evidente, permitindo enriquecer a informação e gerando também
mais dinâmica na discussão.
Algumas das questões que já tinham sido
mais polémicas durante os trabalhos voltaram a
lume neste momento de reunião de ideias, especialmente as relacionadas com a conclusão de
que toda a informação produzida pelo Estado ou
com financiamento público devia ser pública,
defendendo vários intervenientes limites a este
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conceito por ser demasiado amplo e poder criar
desequilíbrios. Paulo Veríssimo afirmou que
tem dificuldade em aceitar o conceito de que
tudo tem de ser aberto e lembrou o exemplo da
“Tragédia dos Comuns” a metáfora de Garrett
Hardin que explicita o conflito de interesses.
“A informação gerada pelo estado é divulgada
de forma pública para os cidadãos mas também
para os inimigos […] Temos de gerir esta questão com inteligência”, alerta.
Mesmo assim Micael Pereira volta a defender que a informação pública deve ser pública por definição, e que há que assumir o risco,
porque enquanto estamos a pensar sobre o assunto o muito está a avançar, e muito depressa.
“Devemos divulgar o que é público ‘by default’. É
uma regra básica.
Se houver erros
de avaliação estes devem servir
para o futuro. É
assim que as sociedades avançam”, acrescenta.
Da mesma maneira o Espaço
Público e a sua
ocupação tornou
a ser alvo de debate, pela importância e actualidade do tema
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numa altura em que grupos de cidadãos estão
a ocupar praças e outros espaços para se manifestarem. O jornalista do Expresso lembrou
que há ainda muita confusão entre o que é Espaço Público e espaço mediático, dois conceitos que não são equivalentes e que nem sempre
coincidem, até porque muitas vezes os jornais
e as TVs não reflectem o que se está a passar.
Quanto ao domínio da Soberania, e onde reside este poder, se no Estado ou nos Cidadãos,
a ideia gerou igualmente debate aceso, com visões diferentes entre os participantes.
“Não compete ao Estado defender a sociedade aberta e sim aos cidadãos”, defendeu José
Vitor Malheiros, afirmando que existe um mal
entendido que indica que a soberania reside no
Estado quando esta reside nos cidadãos, que a
delegam em quem quiserem eleger.
Arminda Neves sublinhou ainda uma ideia
que acredita deve estar presente no documento final, relacionada com a oportunidade que
existe na sociedade da informação da soberania por factores que têm a ver com a língua e
a ligação à Internet, que estão a ser pouco exploradas e poderiam trazer grande potencial
de desenvolvimento num país pequeno como
Portugal.
Em jeito de encerramento, Luís Vidigal fez
uma síntese dos trabalhos, sublinhando que
este foi um dos mais difíceis mas também mais
bem-sucedidos Fóruns da Arrábida.
Os temas debatidos e as ideias definidas
têm grande importância para o futuro da Sociedade da Informação e da Sociedade Civil
propriamente dita, redefinindo fronteiras e
espaços de poder e liberdade.
A gestão adequada da informação é crucial
para assegurar este futuro. “É urgente a APDSI tomar posição pública, talvez por manifesto,
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sobre a necessidade de regular, classificar e gerir a informação”, alertou o membro da direcção da associação. Esta é uma lacuna gravíssima e está a levar a perda de valor, correndo-se
o risco de desvalorização da informação, considerou. “é preciso saber gerir, mais do que saber
proteger”, sublinhou Luís Vidigal.
Perto de uma hora de discussão à volta das
conclusões acabou por ser pouco tempo para
acolher todos os contributos, mas o “puzzle”
dos trabalhos dos três grupos de trabalhos encaixou de forma a condensar um conjunto de
conclusões e recomendações que a APDSI vai
agora partilhar com os Grupos Parlamentares,
Membros do Governo, empresas e instituições
associadas, e que será também divulgado através da Internet e da Comunicação Social.
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