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A PRIVACIDADE 
NA INTERNET 



DEZASSETE ANOS PASSADOS… 

Dois objetivos principais: 

 garantir o direito fundamental da proteção 

dos dados pessoais (DP) 

 garantir a livre circulação de DP entre os 

Estados-Membro. 



  

Privacidade na Internet 

ONDE ESTAMOS? 



Privacidade na Internet – onde estamos? 

Desenvolvimento tecnológico criou novos desafios à 

proteção de DP 

empresas privadas e autoridades públicas utilizam DP na 

atividade rotineira numa escala nunca antes vista 

cidadãos disponibilizam cada vez mais DP de forma pública 

ou mesmo global. 

A tecnologia transformou a vida económica e a vida social 

construir a confiança no ambiente online é uma chave para 

o desenvolvimento económico 

a proteção de DP assume um papel fundamental na 

criação de um clima de confiança entre empresa/autoridade 

pública e cidadão (consumidor/utente). 



EURO BARÓMETRO (JUNHO 2011) 

 

Para 74% dos europeus a divulgação de 

informações pessoais (financeiras, médicas, 

números ou cartões de identidade, 

passaportes) é uma realidade crescente da 

vida moderna 

43% dos internautas considera que é 

pedida mais informação do que a 

necessária para obter o acesso ou usar um 

serviço online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos europeus preocupa-se 

com a gravação dos seus 

comportamentos através do uso de 

cartões de pagamento (54% vs.38%), 

telemóveis (49% vs.43%) ou Internet 

móvel (40% vs.35%) 



ALGUNS NÚMEROS 

A quase totalidade dos utilizadores da Internet (90%) deseja direitos de 

proteção de dados iguais em toda a UE 

Apenas 1/3 dos europeus tem conhecimento da existência de uma autoridade 

nacional responsável pela proteção dos DP 

Autoridades e instituições (55%) oferecem mais confiança do que empresas 

comerciais 

Menos de 1/3 dos europeus confia nas operadoras telefónicas e ISP (32%); apenas 

pouco mais de 1/5 confia nas empresas que operam na internet – motores de 

busca, redes sociais e serviços de correio eletrónico (22%) 

Quanto ao "direito a ser esquecido", uma clara maioria (75%) quer poder eliminar 

informações que lhe digam respeito, num sítio da internet, sempre que o pretenda 

Utilizadores de redes sociais e de sítios de partilha de ficheiros são mais propensos 

a divulgar o nome (79%) e a fotografia (51%). Os DP divulgados por compradores 

online incluem principalmente nomes (90%), endereços residenciais (89%) e 

números de telemóvel (46%) 



ALGUNS NÚMEROS 

A principal razão para divulgação é o acesso a serviços online: redes sociais e 

partilha de ficheiros (61%) e compradores online (79%) 

34% dos entrevistados possui pelo menos uma conta na Internet, tal como e-mail, 

para redes sociais ou serviços comerciais 

Pouco mais de 1/4 dos utilizadores das redes sociais (26%) e ainda menos 

compradores online (18%) sentem ter um completo controlo sobre os seus dados 

70% dos europeus estão preocupados por os seus DP na posse de empresas 

poderem ser usados para um propósito diferente daquele para o qual foram 

coletados 

Para proteger a identidade na Internet, as estratégias mais habituais são 

procedimentais: ferramentas e estratégias para limitar email indesejado, como 

spam (42%), verificando se a transação é segura ou o sítio tem um selo ou etiqueta 

de segurança (40%) e utilizando software específico (39%) 

74% dos europeus vê a disponibilização crescente dos seus DP como uma 

característica da vida moderna 



SEGURANÇA – PRIVACIDADE – CONFIANÇA 



CONFIANÇA 
 

To flourish, the digital economy needs 

trust. And trust is about the confidence 

consumers have when giving personal 

information online. 

What are the challenges, then, that 

companies face under the current legal 

framework for data protection? What is 

hindering growth in the Digital Single 

Market? How can new European 

legislation overcome the current 

hurdles? 
  

“Building trust in the Digital Single Market: 
Reforming the EU’s data protection rules” 

Conference organised by the Industry Coalition for Data 
Protection - American Chamber of Commerce to the 

European Union, Brussels, 28 November 2011 

Viviane Reding 

Vice-President of the European Commission, EU Justice 
Commissioner 



QUADRO EUROPEU DE  

PROTEÇÃO DE DADOS 



Necessidade de um  
novo quadro legal da proteção de dados 

Num mundo de crescente conectividade, o direito fundamental 

à proteção de DP está sendo constante e seriamente testado. 

Como resposta, pretende-se construir um mais forte e mais 

coerente quadro de proteção de dados com o objetivo de:  

dar aos cidadãos o controlo dos seus próprios dados; 

permitir o desenvolvimento da economia digital  em todo o 

mercado interno; 

reforçar a certeza (jurídica e prática) para os operadores 

económicos e as autoridades públicas. 



CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DA UNIÃO EUROPEIA 

Artigo 8.º - Proteção de dados pessoais  

1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de 

carácter pessoal que lhes digam respeito.  

2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para 

fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada 

ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as 

pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes 

digam respeito e de obter a respectiva rectificação.  

3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por 

parte de uma autoridade independente.  



IDEIAS-CHAVE 

A PROTEÇÃO DE DP É UM DIREITO FUNDAMENTAL 

A HARMONIZAÇÃO (UNIFICAÇÃO) DAS REGRAS DE 

PROTEÇÃO DE DADOS 

A LIVRE CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO E DE DP 

UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE RESPONSÁVEL DO 

TRATAMENTO E TITULAR DOS DADOS: 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA FIÁVEIS 

POLÍTICAS DE PRIVACIDADE CREDÍVEIS 

POLÍTICAS DE PROTECÇÃO DE DADOS TRANSPARENTES  



NOVOS CONCEITOS E MECANISMOS 

AUTORIDADE NACIONAL DE SUPERVISÃO 

FLUXOS DE DADOS PODEM REALIZAR-SE SE UM PAÍS TERCEIRO, 

UM TERRITÓRIO OU UM SECTOR ESPECÍFICO DE 

PROCESSAMENTO DESSE PAÍS, OU UMA ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL GARANTIR UM NÍVEL DE PROTEÇÃO ADEQUADO 

BINDING CORPORATE RULES 

CLÁUSULAS-TIPO DE PROTEÇÃO DE DADOS ADOTADAS PELA CE 

OU POR UMA AUTORIDADE DE SUPERVISÃO NACIONAL (DE 

ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONSISTÊNCIA) 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO HOSPEDEIRA (“ONE SHOP STOP”) 

AUTORIDADE EUROPEIA PARA A PROTEÇÃO DE DADOS 



PERIGOS REAIS 

DE UM MUNDO VIRTUAL 



Internet: das indiscutíveis virtudes… 

O admirável mundo da Internet e WWW 

Da aldeia global à “casa global” 

Reduz as desigualdades 

Tecnologia de informação, comunicação, aprendizagem 

e entretenimento 

Permite acesso (rápido) a vastíssima informação 

Comunicação instantânea (email, chat e IM) 

Recursos educativos e formativos ímpares 

Ambiente de PARTILHA 



…aos inevitáveis riscos! 

Comunicações 

Mensagens instantâneas (IM)  

Redes sociais 

Salas de conversação 

Conteúdos 

Spyware 

Vírus, … 

Segurança 

A nuvem  

Comércio fraudulento 

Fraudes e burlas 

Tratamentos Ocultos 

 



Tratamentos Ocultos e Perigos Visíveis  

Um computador conectado à Internet deve ser considerado como integrante 

de uma rede, passível de interagir com outros computadores . 

A  interacção pode acontecer (e acontece muitas vezes) sem o conhecimento 

do próprio utilizador. 

Cookies 

Botnets 

Torjan Horses 

Key Lockers 

Spyware 

(…) 

E, claro, todos os tratamentos que poderão vir a ser efectuados sobre 

informação disponibilizada numa rede aberta… 

É uma questão prévia ao CONSENTIMENTO – o CONHECIMENTO 



NAVEGAR NA NET COM “REDE”… 

Redes Sociais 

Perfis 

Correio Electrónico 

Compras 

Consultas 

Sensibilização, Formação 

Regulamentação, Códigos 

de Conduta 

Anonimato 

Minimização da informação 

recolhida 

Minimização do tempo de 

conservação 

Inspecção / Controlo 

Conhecimento 

Consentimento 

Direito de Oposição 

Tratamentos 

Ocultos 

 

C:/Program Files (x86)/Mozilla Firefox/firefox.exe
C:/Program Files (x86)/Mozilla Firefox/firefox.exe


WEB TRACKING 



DADOS PESSOAIS 
MAIOR UTILIZAÇÃO  MAIOR PROTEÇÃO 



PbD – “Privacy by Design”  

Implica que a proteção da privacidade e dos dados 

esteja incorporada em todo o ciclo de vida das 

tecnologias, desde a fase inicial de projecto até à sua 

implantação, utilização e eliminação final. 

 

PIA – “Privacy Impact Assessment” 



Mudar atitudes… 



OS MEUS DADOS SÃO PESSOAIS … 
E NEM SEMPRE TRANSMISSÍVEIS 

Métodos ardilosos de recolha 

Spam 

Correntes de email 

Phishing 

Vírus / Worms / Cavalos de Troia / Traipdoor 

Preservação da informação pessoal 

Não se sabe quem está “do lado de lá” Nada é 100 % seguro! 

Não se sabe a finalidade, o objectivo, … 

Resguardar informação sobre amigos e familiares 



PRECAUÇÕES BÁSICAS 

Extremo cuidado a dar informação pessoal em ambientes 

abertos (conversas em direto ou fóruns de discussão) ou através de 

correio eletrónico  [clip][clip] 

nome, moradas, números de telefone… 

Para quê? Para quem? Porquê? 

Uso de pseudónimos; nicknames 

Fotos (metadata), filmagens … 

Não ‘clicar’ automaticamente  

Palavras-passe (passwords) 

Terminar a sessão (logout) 

Filtros: sim ou não? 

Cookies – a opção é nossa 

http://www.youtube.com/watch?v=u__4w3FYHLE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ac9skI4yXaI&feature=related


Em caso de dúvida… 
…não há dúvidas:  

a resposta é  
 

NÃO! 



Proteção de dados na Idade da Internet 

(…) the underlying principles of the current EU data protection 

legislation are still very much valid and have stood the test of time. 

However, it became equally clear that the EU needs a more 

comprehensive and more coherent approach in its policy for the 

fundamental right to personal data protection. 

This reform will greatly simplify the regulatory environment and will 

substantially reduce the administrative burden. We need to drastically 

cut red tape, do away with all the notification obligations and 

requirements that are excessively bureaucratic, unnecessary and 

ineffective. Instead, we will focus on those requirements which really 

enhance legal certainty. 

“Assuring data protection in the age of the internet” 

BBA Data Protection and Privacy Conference, Brussels, 28 November 2011 

Viviane Reding 

Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner 



 

“The optimist proclaims that we 

live in the best of all possible 

worlds… 

…the pessimist fears this is true.” 
 

James Branch Cabell, in The Silver Stallion  

(1926)  

Privacidade na Internet – Onde estamos? 
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