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APDSI promove conferência sobre “Privacidade, Inovação e Internet” 
 

 

Lisboa, 22 de maio de 2013 - A APDSI 

realizou, a 22 de maio de 2013, uma 

conferência sobre “Privacidade, 

Inovação e Internet” na qual estas 

questões foram abordadas a partir de 

 diferentes perspetivas de análise. 
 

A abertura da sessão esteve a cargo do 

presidente da direção da APDSI, 

professor José Dias Coelho, que 

destacou a pertinência do tema face à 

contradição que os próprios conceitos 

de privacidade e inovação encerram: 

“São dois temas em conflito porque a 

privacidade condiciona a inovação. Este 

é um tema atual, em ebulição, e 

enquanto não ficar claro o que está a 

acontecer vamos continuar a promover 

o debate”. 

 

O engenheiro José Gomes Almeida, 

coordenador da conferência e membro 

da direção da APDSI, começou por 

contextualizar o significado atual de 

privacidade, dando como exemplo os 

mapas que existem online com vistas de 

ruas, ou do Facebook que mostra a 

nossa história de vida, recordando que 

já em 2009 a APDSI tinha organizado 

uma conferência dedicada às “TIC para 

um mundo mais seguro”: “O debate 

público sobre privacidade na Internet 

está instalado num novo patamar: no 

terreno dos valores culturais e 

comportamentais”. 

 

 

http://www.apdsi.pt/
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A conferência assentou num conjunto 

de tópicos de reflexão. Foram eles: A 

realidade que atualmente vivemos nada 

ter a ver com aquela para a qual a 

legislação sobre privacidade fora 

aprovada em 1995; as novas tecnologias 

e, especialmente, a Internet, estarem a 

possibilitar aos utilizadores a 

capacidade de fazerem ouvir as suas 

vozes, permitindo um maior acesso à 

informação, o que diminuiu custos e 

melhorou oportunidades de negócio; a 

redefinição a que as novas tecnologias 

têm obrigado de como, onde e que 

dados são recolhidos e usados, já que a 

inovação é algo que levanta questões 

fundamentais para os Governos; a 

existência de um claro consenso sobre a 

necessidade de se melhorar as regras de 

privacidade para proteger mais 

eficazmente os utilizadores, de forma a 

adaptá-las face ao crescimento da 

utilização das novas tecnologias, e a 

necessidade de se tomar uma posição 

equilibrada para assegurar as duas 

premissas: inovação e proteção dos 

direitos. 

 

Sendo unânime a opinião de que a 

consciência global dos cidadãos está a 

mudar sobre os riscos associados à 

utilização da Internet, o professor Paulo 

Veríssimo referiu-se a dois conceitos 

importantes quando se fala de 

segurança na web: personalidade e 

privacidade digitais. “Em breve não ter 

personalidade digital e como não ter 

cartão de cidadão mas isso implica que 

uma boa parte da nossa vida fique 

algures. E algures para mim, neste 

contexto, é a melhor tradução de 

online”, advogou Paulo Veríssimo. Os 

comportamentos de risco por parte dos 

jovens também mereceram a atenção do 

professor que lançou o desafio: “O 

Estado e os juristas têm a obrigação de 

começar a pensar nisto a sério. A 

digitalização da sociedade é um 

caldeirão e a questão que se levanta 

nesta altura é a quem é que interessa 

preservar a privacidade e a quem 

interessa não o fazer. A escrita das leis 

está virada para as soft matters e não 

pode ser assim porque no ciberespaço 

os perigos são muitos”, ao mesmo 

tempo que alertou para a facilidade com 

que pode ocorrer o roubo de uma 

impressão digital: “Se a lei não 

acautelar a robustez do meio utilizado, 

no campo da biometria, por exemplo, 

então torna-se ineficaz. Não há nada 

mais nefasto que más leis; é pior do que 

leis nenhumas”. 

 

Quando se fala de regulamentação e 

legislação, impõem-se algumas questões 

sobre garantias técnicas de segurança, 

parâmetros de robustez, parâmetros 

auditáveis de verificação e teste e a 

certificação de processo e produto. 

Resumidamente, Paulo Veríssimo 

sublinha a falta de enquadramento da 

legislação atual e defende que haja 

sanções previstas dentro de parâmetros 

pré-definidos: “As empresas ficam 

perante um dilema: devem considerar a 

responsabilidade social ou pensar nos 

lucros do grupo a que pertencem? Se 

não acautelarmos questões como 

privacidade, casos de fraudes 

informáticas podem chegar a tribunal e 

o julgamento tornar-se impossível por 

impedimento do enquadramento legal e 

métodos investigativos, por exemplo”. 

Na conclusão da intervenção do 

professor Paulo Veríssimo foram 

apresentados exemplos concretos de 

cenários que se verificam “quando as 

coisas correm mal”. 
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Novo regulamento sobre proteção de 

dados em 2015 

 
Ilustrando o seu ponto de vista, a 

advogada Magda Cocco referiu que neste 

momento a legislação prevê já diversas 

penalizações, algumas graves, para os 

infratores no domínio da proteção dos 

dados e da privacidade – como a 

responsabilidade criminal e, no caso do 

setor das telecomunicações, muitas 

podem ascender a dois milhões e meio de 

euros, e acrescentou que preocupações 

relacionadas com a “segurança do mundo 

digital” têm também assumido uma 

grande atenção do legislador, sobretudo 

ao nível comunitário, tendo mencionado a 

titulo de exemplo a recente Proposta de 

Diretiva sobre Segurança das Redes e da 

Informação apresentada em 7 de fevereiro 

deste ano (Comunicação da Comissão 

COM(2013) 48 final): “Na Europa 

historicamente a privacidade sobre os 

temas da segurança, a mudança de 

paradigma, ocorreu com o 11 de 

setembro”. Nessa altura a Europa 

compreendeu a importância da retenção 

de determinados dados no âmbito da 

investigação criminal, tendo então 

aprovado uma diretiva comunitária que 

permitia aos operadores de 

telecomunicações manter dados de 

tráfego para finalidades específicas 

relacionadas justamente com a 

investigação criminal. Por outro lado, 

Magda Cocco fez notar os importantes 

desenvolvimentos a introduzir pelo novo 

pacote comunitário em matéria de dados 

pessoais - a Proposta de Regulamento 

Geral sobre Proteção de Dados 
(Comunicação da Comissão 2012/0011, 

de 25 de janeiro), que, em princípio, 

deverá entrar em vigor até 2015. “Espera-

se que este novo regulamento permita a 

poupança de mais de dois milhões de 

euros por ano”, referiu a advogada. 

 

O novo regulamento trará novas 

definições para conceitos antigos, bem 

como “novos” direitos, como o direito a 

ser esquecido e o direito à portabilidade 

dos dados. A partir de 2015 serão 

impostas exigências especiais para o 

tratamento de perfis online e passa a 

haver a necessidade das entidades que 

recolhem dados pessoais terem um 

dossier com todo o histórico e registo 

desses dados para poderem ser 

consultados pelas autoridades. Também 

está previsto um significativo 

agravamento do valor das coimas a 

aplicar. O “privacy by design” será um 

conceito usual a partir de 2015, que 

implica que a proteção da privacidade e 

dos dados pessoais esteja incorporada 

em todo o ciclo de vida das tecnologias, 

desde a fase inicial de projeto até à sua 

implantação, utilização e eliminação 

final. 

 

Algumas destas regras vão seguramente 

estimular a inovação no mundo digital e 

na Internet, mas serão as mesmas 

suficientes para regular uma realidade 

que vai muito para além das fronteiras 

físicas da Europa? Tem que haver uma 

adequada proteção dos dados com base 

numa cooperação enorme entre o 

mundo inteiro.  

 

O impacto da Internet na economia 

global 

 

A abordagem na necessidade de se 

equilibrar três dimensões - privacidade, 

economia e inovação, bem como o 
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papel que os consumidores e as 

empresas têm de ter, foi feita por 

Bárbara Navarro, Directora de Políticas 

Públicas e Assuntos Institucionais da 

Google para o Sul da Europa. Assim, do 

ponto de vista legislativo, um dos 

fatores que deve ser tido em 

consideração é o custo da regulação e a 

forma como os padrões locais podem 

não ser suficientemente eficientes para 

dar resposta aos desafios globais. 

 

Bárbara Navarro destacou a rápida 

evolução dos utilizadores de Internet 

que em 2000 eram 650 milhões e em 

2010 já eram dois mil milhões. “O 

debate da proteção de dados não pode 

esquecer estes números de pessoas 

conectadas diariamente em todo o 

mundo porque falar de proteção de 

dados também é economia. A Internet é 

dos poucos setores que pode levar a um 

crescimento económico com um forte 

impacto no PIB porque a Internet não é 

exclusiva aos setores TIC. A economia 

digital tem impacto nas PMEs, no 

comércio electrónico, na transformação 

da Administração Pública, na cidadania 

e na circulação de dados. Esta é uma 

grande revolução”, expôs a responsável 

da Google. 

 

Seguindo este mesmo raciocínio 

percebemos que qualquer PME pode ser 

uma multinacional neste momento e, 

atendendo ao fato de que o online tem 

uma dinâmica muito veloz, os governos 

têm dificuldade em acompanhar a 

velocidade de crescimento da Internet 

ou vê-la como motor de crescimento 

económico. A formação do utilizador 

foi uma das soluções apontadas por 

Bárbara Navarro que concluiu: “A boa 

notícia é que estamos no caminho certo; 

a má notícia é que ainda temos uma 

longa estrada pela frente”. 

 

As diferentes perspetivas de abordagem 

à questão dos dados pessoais, a proteção 

contra “bad actors” e a propriedade da 

identidade foram os pontos de partida 

para a apresentação de Marta Dias, da 

direção do ISOC, o chapter português 

da Internet Society que conta cerca de 

65 mil associados, em mais de 100 

países. 

 

Algumas das realidades identificadas 

por Marta Dias foram a de que não há 

uma linha clara entre o conceito de 

dados pessoais e dados anónimos, é 

também necessário avaliar o impacto 

negativo da anonimização de dados 

sendo que a preocupação recai mais 

sobre a utilização que é feita dos dados 

do que se estes são ou não pessoais, 

num trabalho que tem de ser feito com 

envolvência dos múltiplos 

intervenientes (stakeholders). No final, 

ficou o desafio do ISOC: “O direito 

ao esquecimento será 

operacionalizável ou não? Os custos e 

as exceções são muitas”. 
 

 
 

Direitos e liberdades consagrados na 

lei 

 

Relativamente ao enquadramento 

jurídico da proteção de dados, Luís 

Neto Galvão, advogado da SRS 

Advogados, destacou que o direito à 

privacidade não é um direito absoluto. 

Embora se trate de um direito 



 

 

22 de maio de 2013  Pág. 5 de 7 

 

Conferência 

“Privacidade, Inovação e Internet” 

fundamental, não deve limitar a 

inovação. A defesa da privacidade só a 

título excecional deve assentar numa 

intervenção administrativa prévia da 

autoridade de controlo (em Portugal, a 

Comissão Nacional de Proteção de 

Dados), “cujas autorizações têm eficácia 

discutível e acarretam alguma 

morosidade”, sublinhou o advogado, 

acrescentando que isso “se repercute 

negativamente na capacidade dos 

projetos gerarem valor e alcançarem os 

resultados pretendidos”. 

 

Luís Neto Galvão acredita que é 

necessário repensar-se todo o modelo 

da gratuitidade dos serviços 

prestados através da Internet, 

destacando que quem adere a um 

serviço ou descarrega software pelo 

qual não paga tem que ter incorporada a 

ideia de que está a dar como 

contrapartida o acesso aos seus dados, 

logo, deve saber a que dados a empresa 

tem acesso para poder autorizar aquilo 

que vai ser recolhido. “Se queremos ter 

serviços gratuitos deve ser-nos dada a 

possibilidade de uma escolha 

informada”, esclarece. 

 

José Magalhães, antigo deputado e 

membro do Governo, assumiu a sua 

posição também preocupada com a 

questão da privacidade num futuro 

próximo. “A Internet não é um gato, é 

um tigre selvagem e a sua característica 

é ser isso mesmo”, observou José 

Magalhães lançando, de imediato, o 

desafio: “A Internet vive da inovação e 

de proteção de dados, por isso, onde é 

que está esse equilíbrio entre ambos?”. 

 

Com a complexidade associada hoje em 

dia à Internet, a visão do ex-deputado 

sobre o futuro em matéria de 

privacidade e segurança é positiva mas 

reveste-se de alguns receios. “Estamos a 

perder direitos fundamentais no 

ciberespaço. O futuro é incerto. 

Tomemos o exemplo do Facebook que 

está a permitir o aparecimento de 

entidades mecânicas que não são 

pessoas, logo é um espaço privilegiado 

para haver mais criminosos, humanos 

menos transparentes e mais cães com 

perfil criado”. 

 

A manipulação de imagem foi outra 

questão que, para José Magalhães, 

tem de ser punida futuramente com 

castigos mais severos para os 

infratores, nomeadamente com 

responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal. “O equilíbrio é possível” 

augurou o ex-ministro antes de concluir 

a sua intervenção fazendo referência à 

“Lei Carolina Dieckmann”, que entrou 

em vigor no dia 2/4/2013, no Brasil, e 

considerou crime a invasão de aparelhos 

eletrónicos para obtenção de dados 

particulares, com pena de três meses a 

um ano de prisão e multa. 

 

Coube ao professor Bacelar Gouveia, 

constitucionalista, encerrar a 

conferência “Privacidade, Inovação e 

Internet” com as informações que 

concretizam o propósito legal por detrás 

desta discussão. “Estamos numa fase 

importante de transição em que vamos 

ter um instrumento normativo no que 

respeita à proteção de dados pessoais”, 

antecipou. 

 

Identificando algumas questões que o 

uso da Internet nos coloca, como a 

dimensão de mercado, a distribuição do 

lucro e os direitos dos cidadãos, o 

professor Jorge Bacelar Gouveia 

ressalvou a questão do perigo eminente: 

“Hoje o ciberterrorismo é uma questão 

muito importante que tem sido objeto de 

alguma preocupação”. 

 

No encerramento da sessão o 

constitucionalista recordou o tão falado 
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Artigo 35 da Constituição Portuguesa, 

que é anterior à da Internet e dos 

computadores em uso massificado. O 

Artigo 35 consagra o direito do 

cidadão à autodeterminação 

informacional - direito a conhecer 

dados, à sua eliminação, retificação e a 

não serem usados sem consentimento. 

“A Constituição foi excelente na 

antecipação do futuro na medida”, 

finalizou. 

 

O encontro, que decorreu sob 

coordenação do Eng.º José Gomes 

Almeida, teve lugar na Culturgest, em 

Lisboa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Grupo de oradores do segundo painel 
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Sobre a APDSI 

 

Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 

Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 

comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 

diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 

trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 

Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 

Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 

procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 

tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 

aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o estatuto de Instituição de Utilidade Pública. 

 

 

Para mais informações contacte: 

 
APDSI  

Associação para a Promoção e Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação 
Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa 

Tel.: 217 510 762 

Fax: 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt 

Site: http://www.apdsi.pt 
Facebook: http://www.facebook.com/apdsi.portugal  
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