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PREFÁCIO

A Identidade Digital é talvez um dos assuntos mais apaixonantes dos dias de hoje. Não
há um único cidadão, instituição, entidade colectiva, a quem ela não vá afectar
quando,

de

modo

irremediável,

a

actividade

da

sociedade

se

deslocar

preponderantemente para a esfera do ciberespaço. Não ter identidade digital, dentro
de alguns anos, será em grande medida como não ter bilhete de identidade nos dias de
hoje. No entanto, a migração para a Identidade Digital avança conspicuamente à reveza
da compreensão, aceitação e participação das partes interessadas, os cidadãos e
organizações. Nos dias de hoje, muito do que acontece em termos da “digitalização da
sociedade” é fruto de pressões que oscilam entre ser um sinal de modernidade via
gadgets, uma oportunidade de negócio via efeito de escala, um ditame abstractamente
imposto por decreto, ou ainda o último reduto contra o fantasma da insegurança.
Deste estudo ressaltam duas mensagens de importância essencial. A primeira é que este
processo deve começar por assegurar a aceitação e sentido de pertença daqueles a
quem se destina, os cidadãos e organizações. A segunda é que este processo se deve
desenvolver simultânea e equilibradamente na vertente societária, na jurídica-legal, e
na tecno-securitária, e com uma mistura saudável das pressões acima mencionadas.
Mostramos, com algumas evidências, os graves problemas que podem surgir, num futuro
próximo: com sistemas de Identidade Digital aparentemente interessantes do ponto de
vista tecnológico mas não adequadamente balaustrados em propriedades de segurança
certificáveis e auditáveis; com a ausência da mais que necessária modernização da lei
do crime informático, ou da geral adequação das leis relacionadas com a identidade e
identificação; com a falta de acompanhamento de meios, predominantemente de
natureza tecnológica, que garantam a eficácia das polícias e dos tribunais na esfera
digital. Finalmente, porque os últimos serão os primeiros, o mais grave problema virá se
se enveredar por soluções tecno-político-legais que não garantam a posse e o controlo
da sua Identidade Digital pelas partes interessadas.
Hoje em dia, qualquer cidadão é detentor soberano do seu documento de identificação,
da sua assinatura, e dos direitos de privacidade sobre estas e dados associados que lhe
são garantidos pela Constituição Portuguesa.
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A Identidade Digital está a montante de vários outros processos críticos, como sejam:
votação electrónica; controlo de acessos (incluindo passagem de fronteiras);
digitalização de processos na administração pública e de saúde; comércio electrónico.
Como mostramos, a desconfiança dos cidadãos no sistema de Identidade Digital pode
levar a situações de difícil retorno no que respeita à sociedade da informação.
Esperamos ter dado um contributo construtivo para se compreenderem melhor os riscos
e as oportunidades que se colocam na transição para a esfera da Identidade Digital.

Paulo Esteves Veríssimo
Professor
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

http://www.di.fc.ul.pt/~pjv
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O grupo de estudo fez uma análise sem compromissos dos desafios que se colocam no
caminho da identidade digital (ID), de uma enumeração franca dos riscos e
oportunidades, e de uma sugestão positiva de recomendações que visem mitigá-los e
amplificar as vantagens de processos e sistemas de ID.
Dessa análise, ressalta que as propriedades essenciais da segurança de um sistema de ID
podem vir a ser comprometidas por eventuais insuficiências em várias vertentes.
Procurou-se deixar claro que tal pode acontecer não só em sede técnica ou tecnológica,
mas também em sede jurídico-legal se não for feita a necessária evolução do corrente
quadro, ou mesmo na societária se falhar a indispensável adesão e sentido de pertença
ao sistema de ID.
Nas conclusões produzidas são definidos alguns princípios básicos fundamentais, aos
quais deverá obedecer qualquer sistema e processo de identidade digital que venha a
ser posto ao serviço da sociedade portuguesa, a saber:


Assegurar uma adequada projecção do social no digital.



Adequar o regime jurídico-legal.



Assegurar a compreensão e a confiança no digital.



Assegurar a subordinação do tecnológico ao social.

Enquadradas por este conjunto de princípios e considerando os principais riscos
associados a um qualquer sistema de identidade digital, são emitidas várias
recomendações, dirigidas aos poderes públicos e aos cidadãos, nomeadamente:


Promover a educação das partes interessadas, dos cidadãos às empresas,
incluindo entidades públicas.



Promover uma cultura de exigência por parte do cidadão relativamente aos
serviços de que é utente.



Garantir transparência, certificação e auditabilidade dos sistemas e processos;

5 de 123

IDENTIDADE DIGITAL



Promover a modernização da lei do crime informático assim como a adequação
das leis relacionadas com a identidade e a identificação.



Garantir a imputabilidade/responsabilização de qualquer agente público perante
consequências negativas resultantes de incompetência ou negligência.



Criar meios que garantam a eficácia das polícias e dos tribunais na esfera digital.



Promover uma cultura generalizada de segurança na Administração Pública.



Assegurar que os direitos de privacidade das partes interessadas não são
prejudicados pela transição para a ID.



Garantir um nível de auditabilidade pela sociedade que contribua para a sua
confiança no funcionamento do sistema.
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A. INTRODUÇÃO

O presente trabalho é o resultado directo de um convite/desafio que a direcção da
APDSI colocou ao Professor Paulo Veríssimo.
Ao Professor Paulo Veríssimo juntaram-se então outras pessoas que reconheceram a
utilidade e a importância de um tal trabalho, e se predispuseram a emprestar-lhe o seu
conhecimento, a sua experiência e a dar parte do seu tempo.
A base de trabalho consistiu no texto integrante do Plano de Actividades da APDSI para
2006, que reproduzimos a seguir:
«Desde o início dos anos setenta que se tem assistido em Portugal a uma
sequência de iniciativas tecnológicas, tendentes à criação e manutenção de uma
base de dados central de identificação civil fiável e segura. Mais recentemente,
com o desenvolvimento das tecnologias de autenticação electrónica, têm surgido
sucessivos projectos políticos, quase sempre adiados ou reinventados, de criação
de um documento seguro e fiável de identificação digital de todos os cidadãos
portugueses, baseado em cartões inteligentes.
A identificação digital é um instrumento essencial para a autenticação nacional e
para a grande maioria das transacções decorrentes da actual sociedade da
informação. As tecnologias associadas à identificação electrónica vêm-se
tornando num instrumento privilegiado para o cidadão, ao mesmo tempo que é
um requisito essencial para o desenvolvimento da Administração Pública
Electrónica e um meio fidedigno de acreditação e certificação digitais
necessárias ao desenvolvimento de toda a economia digital.
As novas aplicações associadas ao cartão de identidade digital, baseadas em
tecnologia ubíqua, são cada vez mais uma oportunidade para a indústria de
software e são uma esperança para o desenvolvimento de novas aplicações
orientadas à mobilidade. Os custos e riscos dos vírus e furtos de identificação
passaram a ser problemas quotidianos para toda a sociedade, o que torna a
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identificação digital uma prioridade para o desenvolvimento da sociedade da
informação em clima de confiança.»
O tema é abordado em várias vertentes: Societária; Legal; Securitária e Tecnológica.
Como não podia deixar de ser, abordam-se e comentam-se os projectos públicos mais
recentes e mais significativos relacionados com a Identidade Digital.
Esperamos que este estudo auxilie e estimule:
i.

A discussão consciente do tema;

ii. A tomada de decisões pelas entidades públicas e pelo sector
empresarial acerca da aplicação da ID;
iii. A identificação das melhores abordagens à gestão da ID;
iv. A sensibilização e educação do cidadão para as vantagens e
desvantagens da ID.
A secção Referências refere as publicações referenciadas no texto principal, assim como
outras que os autores consideram terem interesse para o leitor.
Incluiu-se também no final do documento uma secção de Glossário, onde estão descritos
alguns termos e conceitos utilizados no Estudo.
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B. A IDENTIDADE SOCIAL

É importante começar por realçar que, independentemente do nível a que se pretenda
abordar o tema (filosófico, sociológico, político, ou outro), há que considerar a
multiplicidade de interacções que um indivíduo ou uma organização mantêm com outros
indivíduos e organizações. Neste contexto existe já uma noção bastante clara e
arreigada na sociedade, acerca da identidade social e das formas clássicas da sua
utilização e gestão. A organização ou indivíduo não quererão abdicar das mesmas ou vêlas deterioradas em seu prejuízo por mor da introdução de novas tecnologias, mas sim
vê-las amplificadas, melhoradas e consolidadas em seu benefício.
No momento actual, para os responsáveis políticos, o debate sobre a gestão da
identidade estará intensamente ligado aos documentos de identificação oficiais, como é
o caso do Cartão de Cidadão e do novo Passaporte Electrónico Português. Ao mesmo
tempo, para os fornecedores de serviços e de produtos, a discussão centra-se sobre a
selecção de tecnologias para autenticar cidadãos e negócios. No entanto, o debate
sobre

a

gestão

da

identidade

deveria

ser colocado

de modo

a responder

simultaneamente a um conjunto de problemas: os anseios justificados dos cidadãos,
ligados à protecção das liberdades, privacidade e outras prerrogativas; as preocupações
de segurança nacional, ligadas por exemplo à passagem de fronteiras e à autenticação
de operações; e a eficiência funcional do “todo” público, ligada à reengenharia da
Administração Pública numa orientação para o cidadão.
A digitalização da sociedade e, especificamente, da identidade, introduz mudanças que
não são desprezáveis, no equilíbrio dessa gestão, as quais discutimos em seguida.

B1.

A identidade enquanto requisito de coesão social

A sociedade ocidental, nos seus tempos mais modernos, tem procurado aumentar a sua
riqueza e bem-estar de forma racional. Esse é, por exemplo, o argumento do pensador
político Thomas Hobbes, ao desenvolver a ideia de contrato social entre os indivíduos e
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o estado, sendo que a autoridade do Estado deve providenciar segurança em retorno
pela legitimação da sua autoridade [Hobbes].
Ao procurar explicar o que leva os indivíduos a estabelecer tal contrato social, Thomas
Hobbes identificou diversas atitudes relacionadas com o individualismo1, colaboração,
confiança e sanção aos infractores. De uma forma mecanicista, pode-se descrever este
contrato social da seguinte forma: é interesse próprio de um indivíduo colaborar com
outros, por forma a aumentar a sua segurança e bem-estar, mas essa colaboração só
pode ser baseada na confiança mútua e na existência de sanções aos infractores, que
terão de ser aplicadas por uma instância neutra e organizada 2.
Ora, a identidade está intrinsecamente associada quer à confiança mútua quer à
sanção, pois não será possível estabelecer a primeira nem aplicar a segunda se
existirem dúvidas morais quanto à identidade dos indivíduos. Nesta perspectiva racional
sobre o funcionamento da sociedade, o contrato social que está na base das nações
pode ser destruído se os novos mecanismos tecnológicos de identificação da identidade
levantarem dúvidas morais quanto à identidade dos indivíduos.

B2.

Identidade e reputação

Como referido acima, a colaboração é estimulada pela confiança mútua e existência de
sanções. Analisemos com mais pormenor a questão da confiança mútua. Barbara Misztal
[Misztal] identifica três funções da confiança mútua: tornar a vida social previzível,
criar um sentido de comunidade e facilitar o trabalho colaborativo.
É de notar que todas estas funções estão ligadas ao conceito de reputação, que pode ser
expresso da seguinte forma [O'Hara]: um atributo social, partilhado pela comunidade,
que permite prever as atitudes de um indivíduo ou instituição face às acções de outros
indivíduos. É pela via da capacidade de prever as atitudes dos outros, da redução dos
riscos associados à colaboração com os outros e pela disseminação na comunidade de
informação sobre quem é ou não confiável, que operam as três funções da confiança
mútua.

1
2

Self interest
Leviathan
10 de 123

IDENTIDADE DIGITAL

A reputação traz inegavelmente um conjunto de pressupostos relativos à identidade.
Por um lado, tem de existir uma ligação entre a comunidade, que procura avaliar um
indivíduo a partir de um conjunto vasto de eventos, acções e atitudes, e o indivíduo,
que procura construir e partilhar a sua reputação. Por outro lado, pressupõe-se que essa
ligação seja estável, no tempo e no espaço, caso contrário não será possível prever as
atitudes futuras do indivíduo.
Quando a identidade não pode ser devidamente estabelecida, ou se torna demasiado
fluida— o que é um perigo inegável da identidade digital— surge a dificuldade, ou
mesmo incapacidade, de a comunidade construir previsões estáveis sobre a reputação
dos indivíduos ou organizações. Nessas circunstâncias têm de ser encontrados outros
mecanismos de geração de confiança mútua.

B3.

A gestão da identidade

Para os responsáveis políticos, o debate sobre a gestão da identidade está há muito
tempo fundamentalmente ligado a questões tecnológicas. No passado, esta questão
envolvia a utilização de documentos de identificação oficiais, como é o caso do cartão
de identidade ou do passaporte, e ainda o recurso a instituições capazes de garantir a
confiança nesses documentos oficiais, em particular a nível internacional.
O progresso tecnológico tem no entanto alterado significativamente o ambiente de
utilização dos documentos de identificação oficiais e de operação das instituições que
asseguram a sua confiança. O aumento das viagens e transacções internacionais,
aumento da insegurança, mobilidade, disponibilidade de sistemas informáticos,
facilidade de transmissão de dados, são apenas alguns exemplos de progressos que
revelam as limitações dos documentos tradicionais.
As instituições tradicionais que asseguram a confiança também enfrentam desafios
importantes, levantados pelo surgimento de organizações transnacionais, paranacionais, ou mesmo virtuais.
A necessidade de substituir os documentos de identificação tradicionais tem ainda sido
muito enfatizada pela pressão habitual de fornecedores de serviços e de produtos, que
têm procurado centrar a discussão sobre a selecção de novas tecnologias para
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autenticar cidadãos e negócios, como é o caso do cartão do cidadão e do novo
passaporte.
No entanto, a adopção destas novas tecnologias deve estar ancorada num debate mais
alargado sobre gestão da identidade, que deve incluir:

i. Ausência de dúvida moral quanto à identidade dos indivíduos;
ii. Confiança mútua e sanção aos infractores;
iii. Protecção da reputação do cidadão;
iv. Recurso a instituições sancionatórias também elas confiáveis;
v. Protecção das liberdades dos indivíduos;
vi. Privacidade e outras prerrogativas;
vii. Reengenharia da Administração Pública numa reorientação para o
cidadão.
Por outro lado, esse debate deverá também responder a preocupações de segurança
nacional. Na realidade, as implicações políticas e filosóficas da escolha de instituições
transnacionais, nacionais ou virtuais para a gestão de identidade beliscam muito o
contrato social entre governo e cidadão.
Há milénios que a gestão da identidade dos cidadãos tem sido uma função nuclear dos
governos. Que tipo de relacionamento de confiança pode ser estabelecido com
instituições transnacionais, nacionais ou virtuais? Qual a relação e contrato entre essas
instituições e os governos? Como aplicar mecanismos sancionatórios? A reorganização do
sistema de gestão da identidade deve traduzir-se cruamente na emissão de um Decretolei ou uma Lei, ou deve resultar de um consentimento explícito dado pelo colectivo de
cidadãos à governação?

B4.

A nova gestão da identidade e o seu impacto na governação

Foi até agora discutido que as questões relacionadas com a criação e uso da identidade
assumem dimensões de natureza social, política, legal e técnica. A sociedade da
informação e as novas tecnologias de informação e de comunicação fizeram aparecer
muitas questões novas relacionadas com cada uma dessas dimensões. Abordemos em
mais detalhe algumas dessas questões numa perspectiva de governação.
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As elevadas capacidades dos sistemas tecnológicos actualmente disponíveis facilitam
tremendamente o acesso, a transmissão, a manipulação e dissimulação indevidas, o
roubo e mesmo a chantagem sobre a informação.
Levantam-se assim questões de protecção de privacidade, de segurança de activos e de
práticas equilibradas na disponibilização de informação.
Os governos precisam de pesar diversos aspectos que são muitas vezes difíceis de
harmonizar, como por exemplo: concretizar determinados serviços por razões de
conveniência para o cidadão, mas que podem reduzir a sua privacidade e segurança;
concretizar processos e sistemas destinados a identificar terroristas e outros criminosos
mas que podem levantar dúvida moral; adoptar soluções de interoperabilidade com
sistemas de origens diversas mediante soluções abertas, afectando porém o contrato
social entre os cidadãos e o estado.
À medida que se vão integrando sistemas de informação e adoptando soluções
tecnológicas mais evoluídas e modernas, normalmente com o objectivo de aumentar os
benefícios para os cidadãos e/ou para os utilizadores de determinados negócios, surgem
portais e outros pontos de acesso a múltiplos serviços na Web. Este tipo de serviços é
normalmente caracterizado pela elevada fluidez e volatilidade, podendo aparecer,
mudar e desaparecer em poucos instantes.
Essa evolução intensifica a necessidade de se aperfeiçoar a gestão de identidades, ou
seja, a forma como são feitas as autenticações dos indivíduos, evitando o
estabelecimento indevido e/ou a demasiada fluidez da identidade.
As políticas relativas a sistemas (técnicos e não técnicos) para operação no âmbito da
Administração Pública e no domínio da gestão de identidades digitais devem ser
forçosamente sensíveis aos quadros existentes: legal, económico e social. No caso da
Administração Pública, podemos considerar que a “gestão de identidades digitais” está
baseada em sistemas que combinam tecnologia, procedimentos, práticas de actuação,
leis e políticas que:
i. Enquadram e suportam necessidades comuns de identificação em
transacções envolvendo entidades estatais e governamentais e
privadas.
ii. Permitem reduzir os custos de governação e melhorar a qualidade dos
serviços das entidades públicas.
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iii. Salvaguardam o recurso a mecanismos sancionatórios.
iv. Permitem preservar ou melhorar a privacidade individual, as
liberdades relacionadas com a identidade dos cidadãos, e assegurar
níveis adequados de protecção de informações sobre pessoas e
organizações.
No entanto, deve ser notado que estes sistemas tendem a adaptar-se às novas soluções
tecnológicas de forma muito mais lenta do que estas evoluem. Utilizando uma imagem
da teoria do controlo: a resposta do sistema é subamortecida. Todavia, estes períodos
de adaptação dos sistemas às novas soluções abrem muitas possibilidades para a
ocorrência de falhas não previstas, quer legais, económicas ou sociais.
Em Portugal, a gestão de risco e gestão da mudança face às novas tecnologias mantémse algo difusa, não sendo evidente que factores e tendências serão mais relevantes e
influenciarão decisões (de âmbito nacional) a médio e longo prazo.
Actualmente verifica-se uma pressão natural e habitual por parte do sector privado
sobre a governação para se adoptarem determinadas soluções de gestão de identidade
digital sem previamente serem acautelados os factores de risco e o processo de
planeamento e gestão da mudança, mormente no que respeita à protecção efectiva da
esfera privada dos cidadãos.

B5.

Liberdade individual e privacidade

Numa concepção democrática, uma Nação é uma soma de indivíduos organizados
politicamente por via de um Estado comum, o qual vela pelo adequado cumprimento da
Lei, e respeita os direitos dos cidadãos, ocupando a liberdade individual um lugar
proeminente.
De um artigo da autoria de Douglas C. Gonzales [Gonzales04] extraímos uma pequena
parte no sentido de auxiliar o leitor a situar o tema na evolução da história:
«O direito à intimidade é inato ao homem, considerado por muitos como um direito
natural, o qual advém da própria natureza do homem, independentemente da
declaração positiva de tal direito em norma escrita.
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Todo o indivíduo pugna, desde os tempos mais remotos, pela paz de espírito, pelo
direito ao recanto, pelo direito de ser deixado em paz, perante as ingerências de
terceiros ou do próprio Estado.
Tais prerrogativas são inerentes e essenciais ao ser humano, pois representam para o
indivíduo os limites e o equilíbrio da vida em sociedade, cuja dinâmica requer um
mínimo de respeito e tolerância ao ser, sob pena de se aniquilar a parte (indivíduo)
pelo todo (sociedade) e comprometer a própria legitimidade dessa, pois como é
sabido, não só o indivíduo tem obrigações perante a sociedade, como esta também
possui obrigações para com o cidadão.
Os primeiros contornos jurídicos significativos registados sobre o direito à privacidade
ocorreram através da positivação do princípio da inviolabilidade do domicílio,
consagrado na Inglaterra no século XVII, originalmente chamado “man´s house is his
castle” - tutela jurídica que desenhou alguns aspectos da vida privada relacionados
com

o respeito ao “domus”, ao espaço físico privado do cidadão, delimitando o

espaço da intimidade indevassável do homem a civitas e ao próprio Estado.
A cultura burguesa representou o amadurecimento dos contornos jurídicos do direito
à privacidade tanto na Europa como na América, seja através do pensamento liberal,
seja através da jurisprudência que sedimentou as estruturas do direito à vida
privada.
Tal preocupação culminou na positivação desse direito na declaração Universal dos
Direitos do Homem de 1948 [DUDH48], cujo artigo 123 prescreve: Ninguém sofrerá
intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, ou na
sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões
ou ataques, toda a pessoa tem direito à protecção da lei.»
Num fórum recentemente promovido pela APDSI sobre “Segurança, Privacidade e
Identidade Digital” [APDSI06b], foram introduzidas por um dos Keynote Speaker

3

relativamente ao tema “Privacidade no centro da Sociedade da Informação”, duas
referências importantes: uma histórica e outra geográfica.
A primeira refere que o conceito explícito de privacidade nasceu e foi consagrado nos
EUA: em 1890 foi criado o artigo que definiu a privacidade como “o direito a estar
3

Luís Lingnau da Silveira
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sozinho” 4, em resposta a determinados abusos da imprensa norte-americana face à vida
privada de personalidades mais ou menos relevantes, mas as preocupações têm vindo a
esmorecer. Nos últimos tempos, verifica-se um cuidado muito menor em relação à
privacidade, sobretudo naquilo a que diz respeito a dados pessoais. Mais do que isso, há
uma tendência para se generalizar em vez de se proteger esses mesmos dados pessoais.
Enquanto que a noção de privacidade se vai esbatendo no país que a “descobriu”, na
Europa (em que se multiplicam as leis internas inspiradas numa directiva alemã) esta
discussão sobre a privacidade, em geral, e sobre protecção de dados em particular, tem
vindo a crescer.
No “velho” continente, os países legislaram internamente acerca das questões da
privacidade ainda antes da integração europeia. Tanto na UE como na Europa do
alargamento, a perspectiva geral é a de um respeito acrescido pela privacidade.
Paralelamente, o paradoxo geográfico coloca a Rússia, China e EUA fora do grupo de
países envolvidos na batalha pela privacidade e pela defesa da protecção de dados. A
ausência da China e da Rússia desse grupo é explicada pela “falta de respeito pela
privacidade, que é típica dos regimes autoritários”.
O mesmo keynote speaker abordou um exemplo das diferenças existentes dentro da
Europa: enquanto nos países do Sul o rendimento das pessoas é considerado da esfera
da privacidade de quem os aufere e é coberto pelo segredo fiscal, nos países
escandinavos a perspectiva é a de “destapá-los” em favor de uma alegada democracia
transparente. Em suma, o conceito de privacidade tem variado ao longo do tempo e
difere em termos geográficos.
Esta questão aponta para a necessidade de análise do tipo de informação em causa: se
provém da Administração Pública ou, pelo contrário, se diz respeito à intimidade das
pessoas.
Como síntese, foi afirmado nesse fórum que «a privacidade não é um valor absoluto e é
facilmente relegado para segundo plano perante determinadas situações de excepção».
Embora com um conteúdo que varie geograficamente e que ceda aos interesses públicos
relevantes, a defesa da privacidade é um valor universal irrefutável.

4

The right to be left alone
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É claro que não deve ser subestimada uma ameaça real no contexto actual da
sociedade: a ilusão das pessoas no sentido da existência de privacidade, quando, pelo
contrário, se verifica uma generalização dos instrumentos que facilitam o abuso da
utilização ilegítima da informação.
Um Parecer produzido recentemente pela Comissão Nacional de Protecção de Dados
[CNPD06], relativo ao Cartão do Cidadão, refere na sua secção IV:
«O direito à privacidade, na sua formulação de direito à “privacy”, é um direito
fundamental fundacional dos direitos fundamentais, protector dos indivíduos face à
actuação do Estado e dos poderes públicos.
O direito à protecção dos dados pessoais, enquanto liberdade de dispor sobre as
informações pessoais concretizada na preservação da “sua própria identidade
informática” é um direito fundamental de terceira geração.
Direito fundamental de terceira geração que surge num contexto novo, o da
Sociedade da Informação, contexto que tanto pode revestir um papel libertador,
como pode assumir um ambiente de dominação sobre os indivíduos. « Si la période
actuelle est marquée par de réels progrès de la démocratie constitutionnelle dans le
monde, l´évolution liée à un changement technologique reste toujours ouverte ».
Na verdade, a generalização da utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação

(TIC´s),

o

crescente

potencial

de

recolha,

conservação

e

manuseamento da informação através destas tecnologias, a veloz evolução das
características e desempenhos dessas tecnologias, estes são, sumariamente, factores
que trazem alguma instabilidade ao consenso alcançado no “contrato social” no que
respeita aos direitos fundamentais e ao papel do Estado e dos poderes públicos na
protecção e promoção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Os novos desafios trazidos pelos direitos fundamentais de terceira geração apelam
para um acompanhamento permanente da evolução daquelas características e
daqueles desempenhos das TIC´s e para um método partilhado e transparente
(“governance”) da informação existente e do processo decisório, levando à
apreensão real das opções tomadas pelo Estado e pelos poderes públicos por parte
dos destinatários e, assim, conduzindo à autêntica aceitação dessas decisões.
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C. A IDENTIDADE DIGITAL

C1.

A percepção da Identidade Digital

Na sua essência, a identidade digital baseia-se em informação, a qual é compilada,
organizada e actualizada em sistemas informáticos, relativamente a pessoas físicas e
jurídicas.
Portanto, a identidade digital deve ser vista à luz da convergência do significado legal e
social dessa informação (aspectos existentes), do significado técnico e informático da
mesma (aspectos inovadores). Definimos abaixo alguns termos relevantes para a
percepção da identidade digital.

Identidade

É um conjunto de atributos de um indivíduo que o identificam
dentro de um determinado conjunto de indivíduos.
Em termos técnicos, os atributos são dados.
Portanto nada obsta em princípio à existência de diversas
“identidades”, e como já vimos, não só se torna mais fácil criálas na esfera digital, como estas se podem revelar muito úteis.

Identidade Digital

Identidade digital (ID) traduz a atribuição de propriedades a
uma pessoa, as quais são imediata e operacionalmente
acessíveis através de meios técnicos.
Identidade digital (ID) engloba todos os dados relacionados com
a pessoa, e que podem ser armazenados e automaticamente
interligados por uma aplicação informática.

Identificação

Reconhecimento positivo de um objecto como uma pessoa
específica, animal ou coisa

Anonimato

O estado de não ser identificável dentre um conjunto de
sujeitos.

Assinatura digital

Cadeia de bits criptograficamente robusta, resultado da
aplicação de uma função criptográfica a um texto arbitrário (o
que é assinado), função essa univocamente parametrizada por
uma chave (privada) correspondente a uma determinada chave
pública.
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Para essa assinatura fazer sentido, é necessário que tanto o
modo como é feita, como a correspondência entre chaves e
sujeitos, siga um conjunto de propriedades bem estabelecidas
das assinaturas digitais. Nomeadamente, deve existir a noção
do próprio sujeito que assinou, como detentor do pseudónimo
digital a que corresponde o certificado relacionado com a
chave utilizada. Note-se que, nestes sistemas, enquanto a
chave privada (que é secreta) é utilizada pelo próprio e só por
ele para assinar, a chave pública poderá ser utilizada por
qualquer sujeito, entidade ou sistema, para verificar essa
mesma assinatura.
Certificado de
chave pública

Cadeia de bits formatada exibindo a assinatura digital de uma
autoridade de certificação, fornecendo assim um determinado
nível de garantia acerca do conteúdo dessa cadeia, que
normalmente é a ligação de uma chave pública a um
pseudónimo, pertencentes a um mesmo sujeito ou entidade.

Gestão de Identidade

Criação e administração dos diversos atributos compondo a
identidade e as identidades parciais de um sujeito ou entidade.

Gestão de Identidade
privacy enhancing

Gestão de identidade que não amplifica ou cria ligações entre
os pseudónimos digitais e os sujeitos seus detentores.

Identidade Parcial

Uma das várias representações de um sujeito, dependendo do
seu papel ou do contexto de uma acção, formada por um
subconjunto dos atributos que definem a identidade do sujeito.
A identidade completa é pois a união de todas as identidades
parciais.

Identificável

O estado de ser identificável dentre um conjunto de objectos.

Infra-estruturas de
Chave Pública

Concretizando autoridades de certificação, são infra-estruturas
capazes de gerar, fornecer, verificar e revogar certificados de
chave pública.

Propriedades das
assinaturas digitais

Não-falsificação: Quem assinou é o próprio e fê-lo
deliberadamente.
Autenticidade: Quem assinou é identificável univocamente
pela assinatura.
Integridade (do texto): O documento assinado não é alterável
sem detecção.
Não-reutilização: A assinatura ou parte do texto não é
reutilizável em outro documento.
Não-repudiação: O próprio não pode negar a sua assinatura.

Pseudónimo digital

Uma cadeia de bits formando um identificador único capaz de
autenticar o sujeito dono do pseudónimo.
O exemplo mais óbvio de uso de pseudónimos digitais verificase nas chaves públicas digitais geradas pelo próprio, por
exemplo como permitido no PGP.
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O “Pseudonimato” num contexto correcto persegue dois
objectivos: Privacidade e Responsabilização do sujeito.
Para isso, o sistema de gestão da identidade deve ser capaz de
gerir a alternância entre dois estados, Identificável e Anónimo.
Sistema de
Gestão de Identidade

Infra-estrutura que executa a gestão de identidade.

C2.

Cartões de identificação

É comum que as operações relacionadas com os aspectos da ID discutidos acima, como
por exemplo a autenticação, sejam centrados em dispositivos físicos: os “cartões de
identificação electrónica”. É por isso importante analisar cuidadosamente o impacto da
migração dos cartões tradicionais para os digitais.
No que respeita aos cartões tradicionais, na maior parte dos países não existe um
documento único de cidadão nacional, sendo habitualmente usados documentos de
identidade específicos. Por exemplo, nos EUA há muitos anos que o cartão de Segurança
Social é considerado de facto como o documento que mais facilmente permite
identificar um indivíduo enquanto cidadão americano. Noutros países será a carta de
condução.
Em Portugal e em Espanha existe um Bilhete de Identidade que apesar de ser “o”
documento oficial de identificação enquanto cidadão do país, não permite (por
condicionamento constitucional) o relacionamento directo com os sistemas de
informação afectos a outros cartões de identificação (ex., fiscal, saúde).
Quando existe um documento nacional electrónico de identidade, ele serve para
acreditar electronicamente a identidade pessoal do seu titular e permite-lhe também
assinar “electronicamente” documentos.

C3.

A Identidade no quadro mundial actual

A questão da identidade digital pertence ao universo normalmente referido como
«sociedade da informação», é multifacetada, e alguns dos problemas que têm surgido
no processo de “digitalização” da identidade derivam de percepções estreitas dessa

21 de 123

IDENTIDADE DIGITAL

realidade. Isto é, derivam de se abordar a ID somente pela perspectiva tecnocrática, ou
comercial, ou política, ou mesmo policial/securitária. A manter-se esta abordagem, a
visão sobre a ID nunca será bem sucedida.
Na verdade, essas perspectivas valem pelo seu equilíbrio e ilustram o que podemos
denominar de pilares da via para a sociedade da informação, e em consequência, para a
identidade digital: Sociedade; Legislação; Polícia/Tribunais; Segurança e Tecnologia.
Cabe então à sociedade analisar atempadamente esta questão e fazê-lo de um modo
suficientemente abrangente. Na verdade, será um erro crasso, com implicações
profundas nos anos vindouros, encarar-se a “digitalização da sociedade” apenas como
um sinal frívolo de modernidade via gadgets, uma oportunidade de negócio via efeito de
escala, um ditame abstractamente imposto por decreto, ou ainda o último reduto
contra o fantasma da insegurança. Mas um erro quase equivalente será achar, por
contraponto e pela perspectiva fundamentalista, que os gadgets são supérfluos, os
lucros imorais, as leis bloqueantes, ou o rastreamento “bigbrotheriano”.
Acerca do delicado equilíbrio entre estas perspectivas antagónicas e até sobre a
primazia que deva existir entre os diversos pilares, há uma nítida divergência
contemporânea de pontos de vista entre os EUA e a UE.
Para além da tradicional primazia dada nos EUA ao efeito de “desenvolvimento pela
tecnologia” [Reich91], existe correntemente uma atitude obsessiva em relação à
segurança, que levou à definição, pós-11-de-Setembro, de enquadramentos legais e
policiais [USPA04] [USDHS06] que podem vir a subalternizar o conceito de sociedade
democrática [DUDH48].
Um pálido mas preocupante exemplo disso é a decisão unilateral tomada pelo governo
dos EUA, da recolha, digitalização e arquivamento de dados biométricos (foto e
impressões digitais) dos cidadãos estrangeiros que entram em território dos EUA, e o seu
uso discricionário, à revelia dos mesmos cidadãos e/ou dos estados a que pertencem.
Um outro exemplo interno é a quase revogação dos direitos de privacidade dos cidadãos
americanos, nomeadamente sobre os dados digitais armazenados ou comunicados.
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Tornam-se assim cada vez mais ténues, neste campo, as diferenças entre as sociedades
democráticas ocidentais, e algumas sociedades que as primeiras usualmente criticam,
5

veja-se o caso Google na China .
E na UE?
A União Europeia, mercê de pressões contraditórias, titubeia neste campo, e manifesta
uma notória falta de iniciativa e de estratégia. A revogação, ainda que moderada, de
direitos de privacidade em alguns países (por exemplo, novas leis de arquivamento de
dados de comunicação, ou de regimento de escutas a comunicações electrónicas) é um
sintoma disso. Outro sintoma é traduzido pelo silêncio feito a respeito do caso dos
dados biométricos nas fronteiras dos EUA e o não exercício do direito de reciprocidade6,
e merece uma análise cuidada.
Existem essencialmente duas hipóteses de interpretação: ou a Europa crê que não está
sujeita a níveis de ameaça semelhantes, ou a Europa crê que, maugrado as ameaças
existentes, elas podem ser controladas sem recurso a métodos que degradam as
liberdades e garantias dos cidadãos.
O passado recente e as atitudes securitárias que alguns estados europeus têm tomado
parecem inviabilizar a primeira hipótese. Nesse caso resta a segunda: a Europa acredita
na superioridade dos princípios da Democracia e do Estado de Direito, para manter estes
últimos em caso de ameaças como o crime organizado ou terrorismo. Mas ao demitir-se
de pôr em prática esse primado, a Europa, além de se submeter de forma quase
incondicional a dinâmicas que contrariam esses princípios, compromete de forma muito
grave a sua liderança tecnológica em algumas áreas de TIC (tecnologias da informação e
comunicação).
A Europa tem vindo a investir em algumas áreas cruciais para o desenvolvimento
inclusivo e seguro da sociedade da informação. A biometria, as comunicações móveis, a
segurança de infra-estruturas críticas, a preservação da privacidade, são algumas áreas
de liderança da Europa. Áreas capazes de gerar as sofisticadas tecnologias necessárias
para combater ameaças sem militarizar a sociedade, mantendo o seu funcionamento
aberto.

5
6

Ver notícia em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4647398.stm
A título de exemplo: que foi exercido pelo Brasil.
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Ao deixar a outrem a iniciativa política e estratégica em áreas intensivas em ciência e
tecnologia onde por mor do seu avanço teria uma forte palavra a dizer, não compreende
a Europa que poderá perder (talvez irremediavelmente) a iniciativa tecnológica? O
exemplo está aí no que respeita a normas e tecnologias de identificação e autenticação
impostas pelos EUA. A seguir à primária biometria transfronteiriça, veio o passaporte
electrónico. Segue-se o cartão único de identificação? Os sistemas de voto electrónico?
Acerca das vertentes securitária e tecnocrática, poder-se-á argumentar, como tem sido
ouvido e lido amiúde, que «tudo ou quase tudo se justifica para garantir a nossa
segurança» face às mais diversas ameaças, ou ainda que o mais importante é a
«eficiência e eficácia dos processos administrativos, financeiros e comerciais».
Na verdade, estas são visões precipitadas e algo ingénuas da realidade, que se baseiam
no pressuposto de que o cidadão tem uma atitude estática e passiva em relação à
sociedade da informação e às medidas que lhe são impostas.
Citando [ABstrat06]: «... os cidadãos têm uma desconfiança crescente nos serviços e
infra-estruturas de informação e comunicação ...» ou «... a experiência do cidadão
comum é dominada pelo conhecimento público de falhas de computadores, grandes
projectos de software mal sucedidos, programas maliciosos (vírus, spam, espiões).
Não se encontra outra razão que não sejam os problemas de segurança percebidos pelos
utilizadores, que estão longe de estar resolvidos e que levam à deterioração da
confiança sentida nos sistemas. A não percepção destas dinâmicas pelas partes
interessadas pode levar a situações de difícil retorno no que respeita à sociedade da
informação.
Citando de novo [ABstrat06]: «... se uma sociedade baseada em TIC não for capaz de
criar confiança nos serviços, isto é, confiança que se baseie em argumentos justificados
e credíveis, então esses serviços, que serão de qualquer modo disponíveis devido à
pressão do mercado: serão vistos com desconfiança pelos utilizadores; serão geridos por
grupos restritos de “peritos”, aumentando a info-exclusão; poderão ser mal geridos,
levando ao ciber-crime, e-fraude, ciber-terrorismo ou sabotagem...».
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C4.

O cenário da Identidade Digital

Estas questões, que se levantam genericamente em torno da sociedade da informação,
assumem uma importância transcendental quando se trata da identidade digital.
A ID está a montante de vários outros processos críticos da sociedade da informação,
como sejam: votação electrónica; controlo de acessos incluindo passagem de fronteiras
(referido amiúde também como “documento de viagem”); digitalização de processos na
administração pública e de saúde; comércio electrónico.
Por outro lado, e por essa razão, a ID é a ligação umbilical dos cidadãos e outras partes
interessadas (stakeholders) a essa vertente digital da sociedade. A falência da confiança
na ID, ou do equilíbrio entre os vários pilares da via para a ID, terá consequências
dramáticas para a sociedade da informação.
Há que entender que, na migração para a ID, existem vantagens, riscos e oportunidades
não desprezáveis.
IDENTIDADE DIGITAL: VANTAGENS, RISCOS E OPORTUNIDADES
•

A robustez e repetibilidade de assinatura ou identificação são uma
vantagem, que pode ser amplificada pela fidelidade da biometria: é muito
mais fácil comprovar uma assinatura genuína utilizando a ID

•

A fidedignidade de uma assinatura ou identificação no meio digital é uma
desvantagem no caso (não desejável) de roubo de identidade e
falsificação: é muito mais difícil provar uma assinatura falsificada (embora
existam mecanismos efectivos que previnem a aceitação de assinaturas
digitais após detecção do roubo de identidade)

•

A possibilidade de empowerment efectivo do cidadão na gestão da sua
identidade, a facilidade de criação de pseudónimos preservadores da
privacidade e/ou anonimato, são vantagens a não desprezar em absoluto:
há casos na corrente era de identidade e identificação física em que se
torna impossível preservar aquelas

•

A falsificação de uma ID a partir de um documento físico falsificado é um
risco que necessita de ser avaliado e enquadrado juridicamente, já que tal
situação é possível existir na fase de transição do documento físico de
identificação para a ID

Se bem que seja controverso para alguns o postulado de que «os sistemas informáticos
devem servir as instituições e não o contrário» [Mintzberg], nunca esta afirmação foi tão
verdadeira como quando transposta para realidade da ID: os processos e sistemas
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informáticos da Identidade Digital devem servir a sociedade e as suas partes
interessadas e não o contrário.
Por outro lado, tal como se aprende a confiar numa marca ou modelo de automóvel
porque nos foram facultados extensos ensaios e estudos sobre a construção, a
arquitectura interna e o desempenho do mesmo, assim os cidadãos devem ter uma
percepção clara das vantagens de migrarem para a ID. Isto é, os cidadãos ganharão uma
confiança (trust) sólida na Identidade Digital, na medida em que esta for construída
com base em processos e sistemas confiáveis (trustworthy). Sem isso, trata-se de uma
fé imposta, que será minada à primeira adversidade.
Tal só pode racionalmente ser conseguido se os processos e sistemas informáticos da
Identidade Digital forem apresentados à sociedade com uma transparência e
simplicidade tais que se torne possível a esta organizar-se de modo a compreendê-los,
analisá-los e avaliá-los de forma independente, e/ou fazer o mesmo com os próprios
estudos produzidos necessariamente pelos “donos” desses sistemas de ID (administração
pública, sistema financeiro, outras empresas).
O equilíbrio de poderes e a relação mútua de confiança estimulam a participação dos
cidadãos e, por isso, devem estar sempre presentes em qualquer esforço relacionado
com a Sociedade da Informação, sobretudo em processos críticos como a ID [ABstrat06]:
i. A unicidade da identidade – Quem sou eu? e Quem é você?
ii. A capacidade de decidir – O que posso escolher? e O que pode você
escolher por mim?
iii. A privacidade de dados pessoais – O que é que eu sei? e O que é que
você sabe sobre mim?
iv. A capacidade de agir – O que é que eu posso fazer bem? e O que é que
você pode fazer mal?
Portugal encontra-se envolvido recentemente em vários dos processos acima
mencionados, e são centrais para esta questão o cartão de cidadão e o passaporte
electrónico português.
É fundamental que esses processos possam concretizar-se da forma mais vantajosa para
a sociedade e espera-se que este estudo possa para isso dar um modesto contributo.
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D. OS DESAFIOS DA IDENTIDADE DIGITAL

Assim, analisemos os desafios e problemas que podem ser encontrados na via para a ID,
em todas as vertentes que considerámos no início deste trabalho: Sociedade,
Legislação, Polícia/Tribunais, Segurança e Tecnologia. A análise é ilustrada com
problemas exemplo, de situações não necessariamente reais mas passíveis de vir a
acontecer com frequência indesejada, caso o trajecto para a ID não se revele o mais
adequado.

D1.

Vertente Societária

Porque tudo começa na projecção para o domínio cibernético de uma ontologia já
existente nas sociedades, de modos mais ou menos formais, sendo necessário começar
por pensar o que se quer realmente projectar: pessoas, papéis, pseudónimos, etc. Por
outro lado, exactamente por essa existência prévia (já existia identidade e
identificação), tudo deve começar por se equacionar e divulgar os ganhos e riscos
sociais da migração para a ID, sendo que claramente deve haver um balanço positivo.
PROBLEMA EXEMPLO
«Eu, Fulano, declaro que não me responsabilizo por qualquer
dívida contraída ou a contrair, em compras electrónicas, pelo
meu avatar na Internet que ficou fora de controlo.»
Ou
«Eu, Sicrano, declaro que a entidade digital que efectua
transacções electrónicas personificando-me de modo “perfeito”,
não sou eu!»
Na vertente societária há um número de questões que merecem reflexão:
i. Novas tecnologias podem levantar dúvidas quanto à identidade dos
indivíduos
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ii. Dificuldade ou incapacidade de construir previsões estáveis sobre a
reputação dos indivíduos ou organizações
iii. Implicações da escolha de instituições transnacionais, para-nacionais
ou virtuais na gestão de identidade
iv. Tecnologia facilita o acesso, transmissão, manipulação e dissimulação
indevidas, o roubo e mesmo a chantagem sobre a informação
v. Serviços criados por razões de conveniência podem reduzir a
privacidade e segurança
vi. Processos e sistemas destinados a identificar terroristas e outros
criminosos podem levantar dúvida moral
vii. Interoperabilidade de sistemas com origens diversas afectam o
contrato social entre os cidadãos e o estado
viii.

Os períodos de adaptação dos sistemas às novas tecnologias abrem

muitas possibilidades para a ocorrência de falhas não previstas
ix. O síndroma Big Brother.
Como apoio a essa reflexão seleccionámos alguns extractos de textos de diversas
origens, que apresentamos e comentamos a seguir.

(a) Dúvidas quanto à identidade dos indivíduos ou organizações

As novas tecnologias podem fazer levantar dúvidas quanto à identidade dos indivíduos.
“
Na Internet ninguém sabe que você é um cão. [Steiner]
“
Na Internet é muito difícil provar que você não é um cão. [O'Hara]
“
A identidade é dinâmica e instável; é o resultado de negociações entre
reclamações e contra-reclamações, ela reflecte e define relações entre
indivíduos e os seus ambientes; e a forma pela qual a identidade é construída ou
destruída é profundamente dependente das tecnologias de comunicação
disponíveis. [Stalder]
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“
Os relatórios sobre furto de identidade aumentaram 150 por cento, de 86.212 só
em 2001 para cerca de 215.000 em 2003. [Treasury]
“
Os resultados da sondagem mostram que 4,6% dos participantes na sondagem
foram vítimas de, pelo menos, uma forma de furto de identidade no ano
passado.
O relatório FTC indica: “Estes resultados mostram que quase 10 milhões de
americanos descobriram que foram vítimas de alguma forma de furto de
identidade no ano passado. “Quase um terço dessas vítimas registadas
descobriram que, no ano passado, as suas informações financeiras foram usadas
para abrir novas contas de cartão de crédito ou para cometer outra fraude. Um
pouco mais de metade reportou o uso indevido dos seus actuais cartões de
crédito ou números de conta de cartões de crédito dentro do mesmo período de
tempo. Um total de 12,7% dos participantes na sondagem, reportaram terem
sido vítimas de alguma forma de uso indevido da sua informação pessoal nos
últimos 5 anos. [Treasury]
“
Numa fraude, uma imitação do PayPal foi alojada no sítio paypai.com. O
problema é complicado porque os sistemas de segurança não sabem se o
utilizador pretende ir ao paypal.com ou ao paypai.com. A intenção está na
cabeça do utilizador. [Yee]
“
A maior parte das pessoas que usam a internet tornaram-se conscientes de que a
gestão do furto de identificação é um problema – nalguns caso aprenderam, da
forma mais penosa, depois de terem a sua identidade “roubada”. Pode ser
muito difícil provar a um banco que os encargos assumidos de um modo normal
pela sua conta de cartão de crédito, relativamente ao seu cartão de plástico que
você ainda tem na sua carteira, foram de facto feitos por outra pessoa
qualquer. [Harrison-Broninski]
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(b) A reputação dos indivíduos ou organizações

Existem dificuldades ou mesmo incapacidades de se construírem previsões estáveis
sobre a reputação dos indivíduos ou organizações.
“
Num mundo onde a confiança se torna globalizada, os indivíduos tornam-se mais
anónimos, e encontrar quem quebra a confiança é mais complexo numa
sociedade maior. Não apenas isso, mas, tendo sido retirados da lista de uma
instituição, podem os indivíduos passar para outra instituição com relativa
facilidade. [O'Hara]
“
A Internet foi construída sem haver uma forma de se saber a quem e a quê o
utilizador está a ligar-se. Isto limita o que podemos fazer com isso e expõe-nos
a perigos crescentes. Se não fizermos nada, enfrentaremos rapidamente a
proliferação de episódios de furto e engano que levarão à erosão crescente da
confiança pública na Internet. [Cameron]
“
Quando eu digo ao meu amigo quão mal a loja me tratou, eu conto que ele me
conhece suficientemente bem para decidir se acredita ou não na minha história.
Mas quando eu leio um post na Usenet News criticando uma empresa, eu não
tenho o mesmo tipo de informação sobre o seu autor. Eu tenho que formar a
minha opinião com base na evidência interna (parece-me razoável o post?) e na
consistência com outras fontes de informação, tais como os posting de outras
pessoas em resposta. [Friedman]
“
No mundo real, a minha identidade está ligada a um determinado corpo físico,
identificável pela face, pelas impressões digitais, e pela aparência geral. Eu não
tenho a opção, após a destruição da minha reputação de honestidade no espaço
real, de mudar para um novo “eu”, completo com uma nova cara, com novas
impressões digitais, e com uma reputação sem mancha. Em linha, eu tenho essa
opção. Tanto quanto outras pessoas queiram negociar com um indivíduo do
ciberespaço que não está ligado a identidades do espaço real, eu terei sempre a
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opção de obter um novo par de chaves pública/privada entrar em linha com uma
nova identidade e uma reputação limpa. [Friedman]
“
A Internet aguenta com a liberdade de expressão dos seus utilizadores,
liberdade de acesso, liberdade de informação, liberdade para juntar subculturas
e culturas de fãs, ainda liberdade de esconder, mudar ou jogar com a identidade
de outrem. Ao mesmo tempo, ela facilita um nível sem precedentes de
anonimato, é difícil de policiar, e é virtualmente impossível de censurar. È por
estas razões que foi se gerou uma onda de pânico moral, tanto a nível local
como e global, sobre a Internet na última década. [Jewkes]

(c) As instituições na gestão de identidade

Existem implicações na escolha de instituições transnacionais, para-nacionais ou virtuais
no que se refere à gestão de identidade.
“
Fazer cumprir contratos públicos entre partes em diferentes países é mais caro
e incerto do que numa simples jurisdição. Para além disso, num mundo em que
as linhas geográficas são invisíveis, as partes não saberão frequentemente que
leis regularão esses contratos. Assim, forçar o cumprimento de futuros
contratos públicos em linha (enquanto for possível), será menos “trabalhável”
do que acontecerá com os contratos do mundo real do passado. [Friedman]
“
Os cidadãos num país com elevados standards de privacidade podem temer a
transferência de informação pessoal para uma empresa num país com menor
níveis de protecção. A mais recente disputa entre a União europeia e os Estados
Unidos acerca da Directiva sobre Protecção de Dados da União Europeia ilustra
bem o significado desta nova dimensão no debate acerca da privacidade.
[Newman]
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(d) A tecnologia facilita o acesso e o uso indevidos sobre a informação

A tecnologia facilita o acesso, transmissão, manipulação e dissimulação indevidas, o
roubo e mesmo a chantagem sobre a informação.
“
Um estudo recente realizado pela empresa MailFrontier Inc. concluiu que as
mensagens de correio electrónico do tipo phishing enganaram os utilizadores em
28% dos casos. As estimativas de perdas resultantes de phishing foram
aproximadamente 37 MUSD. [Miller]
“
Num inquérito conduzido pela PentaSafe Security, dois terços dos utentes
interpelados na Victoria Station em Londres mostraram vontade de revelar a sua
password como contrapartida à oferta de uma caneta. [O'Hara]
“
O relatório CSI/FBI de 2004 sobre crimes com computadores relata que as
companhia americanas gastam entre 100 a 500 USD por empregado e por ano em
segurança. [CSI/FBI]
“
Há uma velha anedota que diz que os computadores podem ser facilmente
seguros: basta desligá-los, fechá-los numa sala com uma porta de aço e deitar
fora a chave. [Cranor]
“
O novo passaporte high-tech, desenhado para frustrar terroristas e ladrões, foi
emitido para três milhões de britânicos. Então, porque razão Steve Boggan e um
amigo perito em computadores descobriram que era fácil quebrar os códigos de
segurança? [Guardian]
“
As pessoas começaram a usar a Internet para gerir e trocar coisas de valor
progressivamente no mudo real. Isso não passou despercebido a uma franja de
criminosos que compreendem a natureza vulnerável e ad-hoc do trabalho de
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retalho de identidade e como subvertê-lo. Essas forças criminosas têm-se
profissionalizado e organizado internacionalmente, em crescendo. [Cameron]
“
Alguns […] sugeriram que, porque os ataques aos sistemas informáticos são
imorais, não éticos, e (esperamos) mesmo ilegais, a promulgação de normas
ética, da pressão exercida pelos pares, e a forçagem das leis deviam ser grandes
dissuasores para compromissos de segurança e integridade. Mas outros observam
que tais esforços não pararão o atacante determinado, motivado por
espionagem, terrorismo, sabotagem, curiosidade, ganância, ou por outro motivo
qualquer … É uma opinião largamente articulada, que mais cedo ou mais tarde
um colapso sério da nossa infra-estrutura – sistemas de telefones, energia
nuclear, controlo de tráfego aéreo, financeiro, etc. – será provocado
intencionalmente. [Neumann]
“
Na roleta russa, há uma probabilidade de 5/6 em como nada se consegue, e uma
probabilidade de 1/6 em como se morre. No entanto, as pessoas jogam esse
jogo. No crime informático, há uma probabilidade de 9.999/10,000 em como
você rouba $500.000, e uma probabilidade de 1/10.000 em como você vai para a
cadeia por 3 meses e então (a menos que esteja prevenido por escrúpulos éticos)
se torne um consultor de segurança. [Neugent]
“
Estamos a tentar dizer que não é a única forma de fazer um esquema de cartão
de identidade, diz Edgar A. Whitley, um investigador da LSE e um dos
coordenadores do relatório. O estudo diz que os cartões de ID devem em
princípio ter alguns benefícios para os cidadãos, mas critica a actual proposta
por falta de objectivos bem definidos; por exemplo, o governo nunca explicou
claramente que impacto os cartões de ID terão no que se refere a furto de
identidade e a terrorismo. … Os críticos dizem que o governo adoptou uma
arquitectura de gestão de identidade que foi de facto desenvolvida para
ambientes empresariais. Estes dizem que o sistema proposto pode funcionar
para uma empresa mas que não funcionará para a sociedade.Muitos peritos
estão espantados que o governo esteja empurrando esta arquitectura de como
solução para as interacções governo-cidadão., refere o perito em criptografia e
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privacidade Stefan Brands, professor na Universidade McGill, em, Montreal, e
que contribuiu para o relatório. [Guizzo]

(e) Serviços criados por razões de conveniência podem reduzir a privacidade
e segurança

A criação de serviços por razões de conveniência pode conduzir à redução da
privacidade e segurança.
“
Diversos estados americanos começaram a instalar leitores de cartões nas autoestradas. A razão anunciada foi a de monitorizar o tráfego. Quanto tempo
faltará para o governo começar a monitorizar rotineiramente o movimento de
cidadãos suspeitos de crimes menores, como não pagar o estacionamento?
[Tognazzini]
“
Dados de 2001 indicam que 77% dos americanos estavam muito preocupados com
a má utilização potencial da sua informação pessoal. [Westin]
“
Na era pré-digital, os dados tinham que ser recolhidos, processados,
interpretados manualmente, e armazenados fisicamente, na maior parte em
papel. As tecnologias digitais automatizaram e integraram esses passos. A
quantidade de informação que quem recolhe os dados pode assim acumular e
analisar de acordo com algoritmos sofisticados pré-programados e atingir
impressionantes níveis. O aumento do uso de sistemas de credit scoring pelas
agências financeiras, pelos fornecedores de serviços financeiros, e pelos
operadores de telemóveis, é um bom exemplo da explosão da tomada de decisão
automatizada, tornada possível pelas novas técnicas digitais. [Newman]
“
Registos de cartões de crédito, cartões de compras, “rasto de cliques” na
Internet, sistemas automáticos de pagamentos em portagens, e transcrição de
chat rooms, são algumas das fontes de dados recentes, e que trazem ao
escrutínio público áreas inteiramente novas da actividade humana. [Newman]
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(f) Dúvida moral levantada por processos e sistemas

Os processos e os sistemas destinados a identificar terroristas e outros criminosos
podem levantar dúvidas morais.
“
Os avanços na tecnologia – conduzindo a iniciativas tão diversas como: cartões
de compras; cartões de identidade; bases de dados de DNA; fixação de etiquetas
electrónicas em delinquentes (e em bebés recém nascidos em hospitais e,
nalguns casos, em crianças em idade escolar, por pais preocupados);
reconhecimento de voz; geometria das mãos; scanning de íris e da retina em
ambientes tão diversos como locais de trabalho, aeroportos, controlos de
fronteira e de centros de refugiados, e outros – têm indiscutivelmente
expandido o “fito disciplinado” para além dos limites da prisão, da fábrica, para
enquadrar a comunidade como um todo. [Jewkes]
“
A vigilância do corpo está assim movendo-se de uma prática exercitada sobre
grupos marginalizados, tais como prisioneiros e doentes de hospitais, para outra
que tem o potencial de nos afectar a todos - os que trabalham, conduzem,
viajam, vão aos clubes, etc. [Jewkes]

(g) A interoperabilidade de sistemas

A interoperabilidade de sistemas com origens e características diversas – geográficas,
culturais, económicas, etc. - afectam o contrato social entre os cidadãos e o Estado.
“
Para maximizar os benefícios do comércio de serviços, os reguladores
necessitarão de assegurar a interoperabilidade de regimes de privacidade
distintos. O desenvolvimento de “interfaces reguladoras” nos três níveis de
protecção da privacidade – público, privado, e tecnológico – torna-se assim
crucial. Os interfaces reguladores são ferramentas, mecanismos, ou princípios
que não forçam a convergência à volta da protecção de um sistema, mas antes
reduz a fricção em pontos de conexão sistémicos. [Newman]
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(h) A adaptação dos sistemas às novas tecnologias

Os períodos de adaptação dos sistemas às novas tecnologias abrem muitas possibilidades
para a ocorrência de falhas não previstas.
“
Actualmente, as decisões sobre tecnologias de seguranças são largamente
condicionadas por considerações técnicas. No entanto, outros requisitos podem
conflituar ou suplantar as questões técnicas. [Sasse]
“
Os negócios irlandeses estão a conter-se de aproveitar a vantagem das modernas
tecnologias porque estão concentrados à volta dos riscos potenciais. Esse
número cai para 80% no que se refere aos negócios Europa/Médio Oriente, mas
mantém-se ainda significativamente elevado. [O'Brien]

“
A tecnologia de acesso à Internet será embebida num número crescente
de dispositivos móveis, oferecendo uma quantidade tremenda de novas
aplicações comerciais. Contudo, ao mesmo tempo, elas levantam uma
questão importante acerca de quem obtém acesso aos dados, que são
específicos a uma localização, gerados por esses dispositivos. [Newman]
(i) O síndroma Big Brother

A evolução que se tem verificado nas tecnologias de informação e de comunicação
permite uma extrapolação mental relativamente fácil para um cenário (num futuro mais
próximo do que longínquo) algo semelhante ao que é descrito na obra “1984” de George
Orwell.
Nesse livro, uma organização social baseada em mecanismos de controlo cibernético
privava os indivíduos de vontade, privacidade e participação democrática.
Embora alguns possam considerar que estão dados passos (nalgumas sociedades) no
sentido de um tal pesadelo, não cremos que seja inevitável um desastre desse tipo. De
facto, a tecnologia pode igualmente servir propósitos escuros como ideias muito nobres.
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D2.

Vertente Jurídica, Policial e Judicial

Porque as leis existentes estão pensadas para uma ontologia ligada à identidade social,
e a ID introduz uma realidade mais rica e complexa (ex. pseudónimos, múltiplos
avatares, ou biometria), que facilmente pode tornar essas leis obsoletas.
Nada será mais nefasto para a sociedade da informação do que um desenquadramento
do regime jurídico e policial, da realidade associada aos processos e sistemas
informáticos que a suportam. Isto é, que a leis, métodos e meios de acção policial e
judicial, não se adequem ao facto de uma parte significativa da actividade da sociedade
se começar a mover para o domínio do virtual, digital, imaterial.
Para além das leis gerais

7

a própria lei da Criminalidade Informática [Lei10991]

encontra-se obsoleta, na opinião de especialistas nacionais [APDSI05]:
“
…
A par da evolução da legislação informática mais directamente conexa À Lei do
Crime Informático, a própria matéria também evolui. Existem, por exemplo,
outros tipos de crime que se associam aos computadores, que não estão
contemplados na norma legislativa, como é o caso dos crimes referentes à
protecção de dados pessoais, os crimes contra o meio informático e os crimes de
conteúdo, …
“
PROBLEMA EXEMPLO
«Fulano foi responsabilizado por operações bancárias na Internet
feitas por outrém, com uma mera cópia do seu nome de utilizador
e palavra-de-passe: os Bancos obrigaram contratualmente o
cliente, assumindo ser este um meio de identificação “perfeito” em
termos legais e a Lei, no que respeita às transacções electrónicas,
legitima essa cláusula por omissão.»
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A esfera virtual coloca desafios de monta que requerem uma revolução nas
metodologias e meios de acção das polícias e tribunais.
Porque a imposição da lei se pode ver ameaçada pela velocidade e perfeição com que
atentados à noção de ID se vão processar. Esta nova realidade vai afectar equilíbrios
pré-existentes: a noção corrente do timing de acção/reacção entre criminoso e polícias;
a noção (agora virtualizada) da produção de prova e da consequente responsabilização;
a noção da relativa verosimilhança da identificação fraudulenta.
Não obstante, há que assegurar que essa mudança de esfera e de métodos não põe em
risco os pilares da sociedade democrática e do estado de direito.
O crime informático sofistica-se, a insuficiente eficácia dos meios e métodos de
investigação pode, se nada for feito, levar a situações de ruptura e a um clima de
insegurança, criando pressões no sentido de leis inadequadamente limitadoras ou
castradoras, e/ou a métodos de investigação musculados, que poderão fazer mais dano
à sociedade que aos criminosos. Na verdade, não está num horizonte longínquo a
possibilidade de ocorrência de crimes e fraudes informáticas em que, à luz dos actuais
quadros legais e de investigação, se torne tecnicamente inexequível provar em tribunal
de que lado está a razão.

PROBLEMA EXEMPLO
«Descoberta vulnerabilidade em bilhetes de identidade digitais que
possibilita o roubo de identidade quando o mesmo é utilizado em
operações legítimas. Inúmeros casos de fraude, negados tanto
pelos legítimos possuidores da identidade, como pelos arguidos,
estão a entupir os tribunais. Peritos chamados a depor alegam que,
devido ao tipo de vulnerabilidade em questão, as assinaturas falsas
são indistinguíveis das verdadeiras.»

7

Ver Apêndice II – Legislação nacional relacionada com as TIC.
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(a) A identidade digital no direito português

Enquanto realidade juridicamente enquadrada, a identidade digital não tem autonomia
na ordem jurídica portuguesa. De facto, quando na lei se fala em identidade, a
realidade última a que está sempre a reportar-se é a do indivíduo a quem respeita essa
identidade. Portanto, identidade é uma referência individual, sendo este indivíduo
necessariamente uma pessoa física, com existência no mundo real.
Assim, no Artigo 72º, nº1 do Código Civil Português, sob a epígrafe “direito ao nome”,
diz-se que “toda a pessoa tem direito a usar o seu nome, completo ou abreviado e a
opor-se a que outrem o use ilicitamente para sua identificação ou outros fins”. O nome
é, portanto, um direito da personalidade (sendo esta realidade reportada sempre a
indivíduos, enquanto pessoas físicas).
Esta é também a perspectiva da Declaração Universal dos Direitos do Homem onde, no
seu Artigo 6º, se confere a “todos os indivíduos” o “direito ao reconhecimento da sua
personalidade jurídica”. Não se reconhece aqui expressamente o direito à identidade,
mas na verdade assume-se a identidade como um direito da personalidade (portanto
como um direito do indivíduo, enquanto pessoa singular, física).
Esta forma de abordagem é importante para a leitura do direito português vigente,
porque vincula a interpretação que se faça, quer da Constituição, quer da lei ordinária.
De facto, nos termos do Artigo 16º, nº2, da Constituição da República Portuguesa “os
preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser
interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do
Homem”. Por outro lado, de acordo com o nº 1 do mesmo Artigo 16º, “os direitos
fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das
leis e das regras aplicáveis de direito internacional”.
A abordagem que as normas de direito interno português fazem do tema é consequente
com esta perspectiva. Veja-se, neste sentido, a definição de “dados pessoais”,
consagrada na Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Protecção de Dados Pessoais), que
na alínea a) do Artigo 3º refere que são dados pessoais “qualquer informação de
qualquer natureza e independentemente do respectivo suporte, incluindo som e
imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável”, especificando
ainda que “é considerada identificável a pessoa que possa ser identificada directa ou
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indirectamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um
ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural ou social”.
Identidade é pois sempre uma referência a uma pessoa fisicamente considerada. A
protecção legal da identidade privilegia, portanto, o ser humano (físico) que lhe dá
corpo. É igualmente esta a abordagem da proibição constitucional de atribuição de um
número nacional único aos cidadãos (imposição que resulta do nº 5 do Artigo 35º da
Constituição).

(b) Dificuldades legais colocadas pela realidade virtual

Do que se disse há que concluir que a identidade é tratada pelo direito de uma forma
tradicional, sempre tendo em referência a sua essência como direito do indivíduo,
considerado enquanto pessoa física, existente na vida real. Por essa razão a lei
regulamenta o tratamento de dados pessoais de forma restritiva, porque tais dados se
referem a uma pessoa física, efectivamente existente.
Porém, esta forma de abordagem coloca dificuldades, quando é confrontada com as
novas realidades virtuais.
Por exemplo, não responde à necessidade de considerar dados pessoais que não se
reportem a uma pessoa concretamente existente. Será o caso de um endereço de
correio electrónico que não contenha expressamente referências ao seu titular (um
endereço composto por caracteres numéricos ou alfanuméricos aleatórios ou
sequenciais, dos quais não resulte qualquer alusão subjectiva ao seu titular). Um
endereço deste tipo poderá ser considerado um dado pessoal? E sendo-o, resulta dele
protecção da identidade do seu titular – mesmo que referenciado de forma não
inteligível (por estar representado por caracteres sequenciais, por exemplo)? E se este
tipo de referências for apenas utilizado por um determinado indivíduo em ambiente
digital - por exemplo, para manter um blog? Na mesma linha, como considerar falsos
dados pessoais (por exemplo pseudónimos apenas usados para actividades desenvolvidas
na Internet)?
Quanto a eles fica por responder a questão de saber se são – ou não - objecto de
protecção: um nick name, por exemplo, é um dado pessoal?
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(c) Da importância dos pseudónimos digitais

Esta forma de abordagem deixa ainda em aberto outras questões paralelas, que a lei
portuguesa vigente não resolve. Será o caso, por exemplo, da questão de saber qual a
extensão e autonomia da responsabilidade de “identidades” digitais, inventadas apenas
para intervirem pontualmente em ambiente digital. Será o caso, já referido, de
pseudónimos criados para intervirem em blogues, ou em grupos de conversação, ou
ainda em jogos em linha.
À luz da lei actual, essas identidades não são autonomizadas das dos seus “criadores”,
que serão os “responsáveis” por elas. Por isso, para a lei, a questão não está em saber
quem é responsável pelos actos praticados por estas identidades falsas, mas sim em
saber se estas identidades alternativas têm tutela autónoma. Pode um nick-name (ou
pseudónimo, se se quiser) queixar-se por ter sido injuriado na Internet? A questão é
pertinente porque a pessoa física que o usa poderá não ter a mínima relevância no
ambiente em que o seu alter-ego foi injuriado. Mas se é assim – isto é, se a identidade
alternativa digital tem autonomia -, de quem é a responsabilidade por actos praticados
por essa mesma identidade alternativa, apenas relevantes no ambiente digital?
Esta questão pressupõe a possibilidade técnica de criar identidades alternativas à
identidade única de cada cidadão, a qual não é reconhecida pelo direito português. No
entanto, como já havia sido notado noutra parte deste trabalho, a existência e
legitimação de pseudónimos digitais com direitos (ex. privacidade) e obrigações (ex.
responsabilidade) jurídicas pode vir a ser instrumental para o sucesso de uma forma de
ID equilibrada entre direitos e obrigações dos cidadãos.

(d) Aspectos legais do furto de identidade

Uma última nota quanto ao actual quadro normativo português.
Não é absolutamente satisfatória a resposta dada à possibilidade de alguém utilizar a
identidade de outrém. Também este tipo de problema se pode colocar em vários níveis.
Assim, pode acontecer que alguém obtenha de forma ilícita o acesso à eventual
identidade digital (por exemplo dados de acesso à conta de correio electrónico) de
outrém. Neste caso, a lei penal portuguesa prevê uma solução: haverá crime de acesso
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ilegítimo, nos termos do Artigo 7º, nº 1 da Lei da Criminalidade Informática (Lei nº
109/91, de 17 de Agosto), se alguém, “não estando para tanto autorizado e com a
intenção de alcançar, para si ou para outrem, um benefício ou vantagem ilegítimos, de
qualquer modo aceder a um sistema ou rede informáticos”.
Por outro lado, poderá acontecer que alguém utilize em ambiente digital a identidade
meramente digital de outrem (poderá ser o seu código bancário de acesso ou a sua
senha de acesso a um site de compras on-line, por exemplo). Neste caso, além do
acesso ilegítimo – em eventual concurso de crimes -, poderá verificar-se a prática de
crime de falsidade informática, prevista no Artigo 4º da já citada Lei da Criminalidade
Informática (que prevê como crime a actuação daquele que “com intenção de provocar
engano nas relações jurídicas, introduzir, modificar, apagar ou suprimir dados ou
programas informáticos ou, por qualquer outra forma, interferir num tratamento
informático de dados, quando esses dados ou programas sejam susceptíveis de servirem
como meio de prova”).
O que a lei portuguesa já não prevê é a situação de quem cria e usa um endereço de
correio electrónico que pretende parecer o de outrem (pela similitude onomástica, por
exemplo).

(e) Aspectos técnico-policiais do furto de identidade

Para as autoridades policiais anglo-saxónicas, o “furto de identidade” traduz-se no facto
de alguém cometer crimes, usando a identidade correspondente a uma pessoa real,
podendo a figura de vítima coincidir (ou não) com ela - aquela cuja identidade foi
usurpada - com vista à obtenção de algum tipo de vantagem patrimonial que, de outro
modo, o usurpador não conseguia obter [Pollock02].
Sob este conceito, ficam ao mesmo nível a utilização fraudulenta pela falsificação de
assinatura num cheque bancário, duma ATM, dum terminal POS, burlas on-line com
números de cartões de crédito, ou acessos indevidos a uma conta bancária on-line.
Trata-se de uma abordagem que parece reduzir-se, nesta vertente, a um crime
essencialmente económico e corresponde à tipificação da maior parte das polícias. No
plano tecnológico, pelo menos desde 1995 que as polícias de investigação criminal estão
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formalmente atentas ao tema do “furto de identidade” e das formas de base
tecnológica para o obviar.

8

Para evitar o furto de identidade no mundo digital, diversos sistemas e mecanismos (a
maior parte deles do ramo económico, principalmente bancário ou parabancário) foram
foram lançados com um sistema de autenticação de clientes com base num sistema de
chaves pessoais numéricas – os PIN9. A evolução do PIN10 para a chave biométrica
aparece como sucessão natural; o que contitui ideia (relativamente) nova, é a
associação do emprego de dados biométricos11 com as tecnologias de assinaturas digitais
e de smart-cards.
Se actualmente a visão daqueles autores pode corresponder a um tipo de dano
económico, o grau de ameaça que o tema representa, é tanto mais distinto, quanto
sério.
Tradicionalmente e em termos de pensamento comum, a tendência para desenhar as
questões de segurança traduzir-se-á na concentração da atenção sobre a inter-acção
com “o terminal portátil” (cartão ou outro equipamento equivalente que sirva de
suporte aos dados e que se destine a interagir com outro equipamento, com ou sem
contacto físico). Mas a questão tem ainda, em termos teóricos, pelo menos outros dois
níveis de preocupação quanto à segurança: de um lado, o momento da interacção da
informação entre “o terminal portátil” e o equipamento que permitirá a comunicação
com a base de dados central (seja por contacto físico, seja via transmissão rádio); e por
outro lado, a própria segurança da ou das bases de dados centrais.
Em termos de ameaça, no primeiro caso estamos perante a análise de tráfego e a
eventual intercepção ilícita de comunicações; no segundo caso, conforme a situação
concreta e a finalidade do ataque e também visto em abstracto, poderemos estar
perante o acesso ilegítimo, ou a burla informática ou a falsidade informática, a
sabotagem informática ou ainda, o acesso não autorizado a dados.

8
9
10
11

INTERPOL 1995
Personal identification Number; ainda que com mistura com mecanismos de cifração para aumentar a
segurança na transmissão de dados, na sua essência, o PIN não deixa de ser uma chave simétrica.
Conjugado ou não com mecanismos adicionais típicos de cifração com base em PKI.
Atributos físicos e particulares de uma determinada pessoa que são guardados sob a forma de dados
informáticos e que a tornam individualizável, actuando como credencial com vista à sua autenticação
perante um sistema ou uma rede informática.
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O “furto de identidade” poderia naqueles termos ter consequências trágicas, conforme
a área social ou económica de necessidade de autenticação. Imagine-se o significado
prático de alguém ganhar acesso ilícito aos dados biométricos constantes da base de
dados central e efectuar uma troca, fazendo corresponder ao Senhor “A” os dados
biométricos do Senhor “B”. “A”, seria “B”; poderia ser validado o acesso por “A” aos
sistemas, aos espaços físicos de empresas, às contas bancárias de “B”, ou celebrar
contratos em seu nome. Ou, por exemplo, poderia ser averbado a “A”, um registo
criminal, ou um historial de mau-crédito.

(f) Danos colaterais do furto de identidade
E não são só danos económicos que estão em causa12, já que o custo em horas para a
reposição da verdade da imagem pessoal e social, adivinha-se imensa e de repercussões
individuais importantes, conforme a cultura local e a integração social da vítima.
E sabe-se também, desde há muito, que a maior parte dos acessos indevidos e acessos
indevidos a dados pessoais não ocorrem por via de ataques com base em TIC’s
(Tecnologias de Informação e de Comunicação) mas sim por meio de “engenharia social”
ou por “compromisso interno”, por intermédio de colaboradores da própria entidade
que mantém os dados pessoais.
O que aqui se pretende sublinhar, é que em termos de prevenção criminal a visão de
que a cifração forte, quer dos mecanismos (terminais) de consumo ligados à identidade
digital, quer das bases de dados, não são a resolução definitiva para a fraude, e não
devem constituir a única abordagem do problema do furto de identidade.

(g) Abordagens complementares de combate ao furto de identidade

Parece-nos, que as questões menos técnicas, como as ligadas ao “factor humano”, são
de ter em linha de conta, nomeadamente, o emprego de pessoas idóneas para as
funções ligadas ao tratamento de dados pessoais13, controlo cíclico dessa idoneidade14,

12
13

Estão a crescer as denúncias por burlas em leilões on-line e as burlas na obtenção de bens e de serviços
via INTERNET.
“Tratamento” em sentido lato, incluindo o conceito qualquer contacto profissional com a inserção,
consulta ou modificação de dados pessoais.
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fiscalização dos recrutamentos sazonal de pessoal a tempo certo para pontos chave das
empresas ou instituições e segmentação (ou mesmo restrição) quanto às funções de
introdução de dados e de acesso aos dados armazenados, a par da necessidade de
concretização de esquemas rígidos de eliminação de dados pessoais15, de verificação de
hardware a substituir anteriormente utilizado para armazenamento de dados e
finalmente, a adopção de contratos de seguros específicos que cubram danos
decorrentes de fugas de informação16.
Este tipo de abordagem requer uma ligeira adaptação académica ao nível dos cursos
superiores técnicos (preferencialmente antes) no sentido de se introduzirem novos
valores sociais junto dos formandos e simultaneamente, uma maior fiscalização próactiva, designadamente e em primeira linha pela Comissão Nacional de Dados Pessoais
junto das empresas cujo objecto do exercício se prenda, directa ou indirectamente,
com o tratamento de dados pessoais17.

(h) Investigação do furto de identidade

É igualmente importante que, perante uma situação concreta de acesso indevido a
dados pessoais, ou de compromisso da segurança da sua manutenção, a reacção legal e
de investigação possa ser efectiva e célere, tanto mais que o tempo entre a descoberta
das fraudes e da comunicação pelas entidades varia, mas nunca é curto18.
No caso de através do “furto de identidade” se conseguirem obter bens e/ou serviços
por via das redes de comunicação e de informação, como a INTERNET, o problema da
identificação dos autores desses actos agrava-se, uma vez que alguém comete factos
14

15

16

17
18

Constituem exemplo de concretização de esquemas de manutenção de credibilidade pessoal, como a
inserção de uma cláusula de princípio da confidencialidade no contrato de trabalho e a apresentação de
ausência de antecedentes criminais no momento da contratação e ciclicamente, após a contratação.
Neste aspecto e na UE, por força de diversas Directivas, o enfoque legislativo é dado ao prazo legal para
manutenção dos dados pessoais, ou quanto à possibilidade de correcção de dados pessoais e de oposição
do cidadão á manutenção desses dados por determinada empresa; o tratamento do “lixo papel” como as
fichas de bases de dados manuais e os impressos de recolha de dados devem ser eliminados sob
supervisão.
A perspectiva aqui é a de que a curto prazo, o cidadão, cada vez mais informado, se mostre cada vez
menos tolerante a falhas de segurança de entidades públicas ou privadas responsáveis pela manutenção
dos seus dados pessoais, que redundem na informação não autorizada ou no furto da sua identidade e
pretendam ser ressarcidos dos incómodos e dos danos sofridos. Por outro lado, a negligência da entidade
patronal na contratação de pessoal, na retenção de dados para alem de limites legais ou na deficiente
manutenção dos dados sem controlos de segurança adequados, poderão originar acções cíveis em
conformidade com o descrito.
Conhecidos na gíria por “information brokers”.
O cidadão comum apresenta a denúncia com maior celeridade, em comparação com as pessoas
colectivas.
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com a identidade de outrem e por falta de salvaguarda obrigatória de “dados de
tráfego” das comunicações, não se determinará a origem, a partir de onde essas
ligações foram efectuadas, comprometendo a investigação e a prevenção criminal19 e
contribuindo para o descrédito do sistema judicial quer para o do próprio sistema de
identificação digital em causa.
Esta dimensão do problema do “furto de identidade” assume hoje maior relevância em
termos de procedimentos e de políticas de acção policial e de segurança do Estado, uma
vez que não estão em causa, não só os tradicionais danos económicos dali decorrentes e
que já se explanaram, mas também as questões de identificação falsa ou de usurpação
de identidade, pelo menos entre nós, válida para o espaço europeu, mormente o
Shengen, com evidente repercussão no interesse no combate ao terrorismo e formas de
criminalidade organizada.
Daí que, mais do que legislação obrigando a denúncia de detecção de casos de “furto de
identidade”, deveria imperar o bom senso (códigos de conduta) para o reporte
voluntário dessas situações, junto do visado (o cidadão cujos dados fossem
comprometidos) e junto de Órgãos de Policia Criminal.
Por outro lado, realça-se de novo que o recurso a cifração forte ou a assinaturas
digitais, constituindo uma fonte importante de desmotivação para o crime de furto de
identidade, reforçando a segurança do cidadão e a validade da sua identificação, devem
ser sempre vistas numa perspectiva parcial, de que a tecnologia é uma parte do sistema
de segurança.

D3.

Vertente Segurança

Os sistemas e processos informáticos de suporte à ID devem garantir inequivocamente
segurança e confiabilidade.

19

Se ainda se assume a investigação criminal como exclusiva do Estado, já a prevenção criminal tende a
ser encarada como esforço social comum, envolvendo vários actores, conforme o grupo-alvo dessa
prevenção; daí que os actuais esquemas de politica criminal com base na repressão do Estado possam
começas a revelar-se desajustadas, principalmente por via de legislação deficiente ou desajustada à
realidade social.
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Dito

isto,

propriedades

relacionadas,

como

a

confidencialidade,

privacidade,

autenticidade, não-repudiação, anonimato, integridade, ou disponibilidade, têm de
constar como requisitos básicos desses sistemas e processos.
As boas práticas de desenvolvimentos dos mesmos devem incluir procedimentos
auditáveis de verificação e teste, e todo o processo e o produto do desenvolvimento
deve ser susceptível de certificação. No caso específico da ID, é extremamente
importante que os sistemas e processos informáticos de suporte dêem garantias de
confiança às partes interessadas, porque a representação informática da identidade
coloca a mesma sob um número de riscos não previamente existentes, dos quais são
apenas exemplos: a automatização e velocidade da fraude, a fidedignidade do roubo de
identidade, a permeância da violação da privacidade. Torna-se então indispensável
definir as propriedades necessárias para cada aplicação relacionada com a ID trabalhar
correctamente, traduzidas em combinações das propriedades acima mencionadas.

PROBLEMA EXEMPLO
«Credenciais digitais de 43 567 cidadãos, arquivadas no servidor de
uma conhecida firma de comércio electrónico, foram esta
madrugada roubadas por ciber-criminosos. Ao abrir do expediente,
mais de 3 400 fraudes, em compras e transacções várias, haviam já
sido automaticamente perpetradas, utilizando as credenciais
roubadas através de serviços interactivos na Internet, atingindo um
total superior a 6 milhões de euros.»

D4.

Vertente Tecnologia

A tecnologia deve ser utilizada no sentido de fornecer meios de gerar/manter/verificar
a ID, nem mais, nem menos. E deve fazê-lo sem comprometer direitos de cidadania e
equilíbrio funcional das sociedades democráticas. Isto porque a disponibilidade de
tecnologia pode fazer-nos inverter os objectivos e as prioridades de um sistema de ID.
Na verdade, as empresas envolvidas no ciclo produtivo da ID devem lucrar, mas devem
fazê-lo através do desenvolvimento e colocação em serviço de tecnologias que sirvam os
propósitos da ID e não o contrário.
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Por haver esse risco, em sectores tão críticos para a sociedade da informação como são
sistemas e processos da ID, o Estado deve definir, regulamentar e controlar
parcialmente a introdução das tecnologias mais adequadas. Nomeadamente, deve
assegurar processos de certificação auditáveis pela sociedade que, com altíssima
probabilidade, garantam o funcionamento do sistema de acordo com o especificado.
Assim como as tecnologias utilizadas para fabricar bilhetes de identidade não são iguais
às utilizadas para fabricar cartões de clube, também esse cuidado deve existir na esfera
digital. De igual modo, assim como o bilhete de identidade serve para nos identificar em
instâncias diversas das do cartão do clube, também se deve ter um cuidado extremo
com a mistura de credenciais de identificação na esfera digital.

PROBLEMA EXEMPLO
«Ex-empregado da empresa multinacional ACME, que fabrica, no
estrangeiro, o cartão de identidade digital nacional do país XPTO,
confessou, a partir de local desconhecido, existir uma back-door
que permite perpetrar e-fraudes e aceder indiscriminadamentre aos
dados do cartão. Sendo o cartão produzido com sistemas
proprietários, cujo interior e funcionalidade eram em grande
medida desconhecidos, as autoridades reportaram não ter sido
possível descobrir atempadamente este problema.»

Em seguida, abordaremos estes desafios de um modo mais pormenorizado, nas várias
vertentes introduzidas nesta secção, realçando as questões mais importantes.
Torna-se oportuno discutir as vertentes da segurança e da tecnologia em torno dos mais
recentes símbolos da ID no nosso país: o Cartão de Cidadão (CC) e do novo Passaporte
Electrónico Português (PEP).
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D5.

Segurança e Tecnologia na realidade nacional

(a) Cartão do Cidadão

Foi apresentada pelo Governo em 8 de Março de 2006, a Prova de Conceito do Projecto
“Cartão de Cidadão”

20

.

Em quase todos os países da União Europeia estão a ser levados a cabo projectos
semelhantes, enquadrados na “Estratégia de Lisboa”, na componente respeitante ao
chamado “Governo Electrónico”. Muitos destes projectos estão em fase piloto. Outros,
como são os casos da Finlândia, Bélgica e Estónia, estão já em fase avançada de
desenvolvimento com forte apoio social.
Seguidamente descrevem-se as principais características do CC, segundo a Unidade de
Coordenação para a Modernização Administrativa:
O novo Cartão do Cidadão agregará e substituirá alguns dos cartões actualmente
existentes necessários à identificação do cidadão: bilhete de identidade, cartões
da segurança social, de contribuinte, de utente do Serviço Nacional de Saúde e
de eleitor. Permitirá ao cidadão identificar-se visual e presencialmente de uma
forma muito mais segura. Conterá os diversos números dos cartões que
substitui.
Para possibilitar a identificação electrónica e a assinatura digital de
documentos, o cartão incluirá um chip com dois certificados. A activação destes
certificados é voluntária. O Cartão será, portanto, um documento light, que em
lado nenhum contém informação sobre a saúde ou a situação perante o fisco e a
segurança social do respectivo titular.
Essa informação continuará a ser guardada nas bases de dados autónomas dos
diferentes serviços. Cada serviço terá apenas acesso aos seus dados.
Não haverá, portanto, uma base de dados única, nem o Cartão permitirá, por si,
o cruzamento de dados. Funcionará assim como uma espécie de «porta-chaves»
do Cidadão.
20

Ver sítio Web da UCMA [UCMA06]
49 de 123

IDENTIDADE DIGITAL

Terá como principais características

21

:

Do ponto de vista físico, o cartão do cidadão terá um formato "smart card" e
substituirá os actuais “bilhete de identidade”, “cartão do contribuinte”,
“cartão de beneficiário da Segurança Social”, “cartão de eleitor” e “cartão de
utente do Serviço Nacional de Saúde”.
Do ponto de vista visual, o cartão exibirá, na frente, a fotografia e os elementos
de identificação civil. No verso, terá os números de identificação dos diferentes
organismos cujos cartões agrega e substitui, uma zona de leitura óptica e o
chip.
Do ponto de vista electrónico, terá um chip de contacto, com certificados
digitais (para autenticação e assinatura electrónica), podendo ainda ter a
mesma

informação

do

cartão

físico,

completada

por

outros

dados,

designadamente a morada.
O cartão do cidadão possibilitará um Sistema de Relacionamento Multicanal,
através dos seguintes meios:
o Canal Internet / Portal do Cidadão : o acesso à realização de serviços
electrónicos pelos cidadãos possibilitado pelo cartão terá no Portal do
Cidadão, um canal privilegiado na interacção desmaterializada com o
cidadão através da disponibilização de novos serviços online,
designadamente a compra de casa e a alteração de morada só
possíveis recorrendo à autenticação forte.
Neste contexto, o Portal do Cidadão suportará ainda o conceito de
“single

sign-on”

do

cidadão

no

seu

relacionamento

com

a

Administração pública;
o Canal telefónico / Contact Center : este canal permitirá ao cidadão
obter serviços pelo telefone, utilizando para a sua identificação e
autenticação as chaves de acesso (“one-time-password”) obtidas
através do cartão do cidadão e respectivo leitor;

21

Ver sítio Web do cartão do Cidadão [CC06]
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o Canal presencial / Lojas do Cidadão / Outros : o cartão do cidadão
interagirá

com

outros

projectos,

nomeadamente

na

área

do

atendimento, concretizando assim a visão de integração de backoffices e de canais de atendimento subjacente ao conceito de Balcão
Único.
Mais pormenorizadamente; o Cartão de Cidadão é um documento físico e electrónico,
fácil de usar, que permite a identificação dos cidadãos através de diversos canais de
comunicação com a Administração Pública e Entidades Privadas. Suporta assim
interacções presenciais físicas e electrónicas, assim como interacções não presenciais.

22

O Cartão de Cidadão tem impresso de forma visível o conjunto mínimo de dados que
permitam utilizá-lo presencialmente como:


Meio de Identificação Civil nacional – a identificação presencial unívoca do
cidadão deve ser sempre conseguida através de informação visível no cartão;



Meio de identificação do cidadão perante os Organismos que integram a
iniciativa o Cartão de Cidadão;



Documento de viagem no espaço Schengen, para cidadãos nacionais.

O circuito integrado

23

(componente electrónica do Cartão de Cidadão) desempenha um

papel crucial no funcionamento do cartão enquanto documento electrónico. Estará
dependente do chip e das aplicações que com este irão interagir a capacidade de:


Guardar e permitir o acesso em segurança aos dados residentes no circuito
integrado;

22

23

Os aspectos físicos do Cartão de Cidadão seguem as normas internacionalmente recomendadas para que
este seja um documento de identificação e um documento de viagem reconhecido oficialmente, em
linha com:
 as orientações correntes da União Europeia, nomeadamente as do grupo de trabalho para o
European Citizen Card (ECC),
 as normas definidas pela International Civil Aviation Organization (ICAO) para documentos de
viagem internacionais (documento 9303) e,
 as normas (standards) 7501 e 7810 definidas pela International Organization for Standardization
(ISO).
A opção por estas normas encontra-se alinhada com as recomendações actuais para as futuras normas de
interoperabilidade de um sistema europeu de eID (electronic identity), conforme expresso no workshop
agreement CWA 15264-1, do CEN.
Ou chip .
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Permitir a utilização do cartão enquanto mecanismo de autenticação forte em
múltiplos canais de interacção;



Permitir a utilização do cartão como mecanismo seguro de criação de assinaturas
electrónicas qualificadas.

As funcionalidades permitidas pelo circuito integrado, incluem as seguintes:


Autenticação em linha baseada em certificado digital - par de chaves utilizado
para a autenticação on-line é dedicado a esta funcionalidade (não é o mesmo
que é utilizado para a geração de assinaturas digitais qualificadas);



Autenticação multicanal baseada em palavra-de-passe descartável (One-TimePassword) para ser utilizada em cenários de comunicação telefónica24



Assinatura digital qualificada,

25

(b) Problemas já identificados

Em Junho de 2006 o Grupo de Alto Nível da APDSI divulgou a sua 2ª tomada de posição,
que se focou exactamente no Cartão de Cidadão [APDSIGAN], e cuja leitura
recomendamos.
Para além das conclusões/recomendações que aquele documento apresenta, as quais
estão genericamente em linha com as deste estudo, é de realçar que o Cartão de
Cidadão detém uma característica que, do nosso ponto de vista, aconselha o seu
detentor a atenção especial sempre que o exiba a terceiros: o cartão tem impresso em
claro três números de identificação: o Número de Identificação Fiscal; o Número de
Utente do Serviço de Saúde e o Número de beneficiário da Segurança Social.
Deste modo, sempre que o detentor de um Cartão de Cidadão o exibir a qualquer outra
pessoa - funcionário público, empregado de uma empresa, etc. – ele estará a dar-lhe a
conhecer mais dados dos que ele necessita, aumentando riscos de erros e/ou de usos

24
25

Este mecanismo é concretizado de acordo com as especificações EMV 4.1 e MasterCard Chip
Authentication Program (CAP).
De acordo com as normas legais nacionais em vigor, a directiva 1999/93/EC da União Europeia, de
Dezembro de 1999, para assinaturas digitais, e em conformidade com as orientações actualmente
existentes, publicadas pelo CEN para um futuro Cartão de Cidadão europeu (CWA 15264, CWA 14890 e
CEN/TS 15480 – em draft).
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posteriores indevidos. Este facto contraria a regra básica da segurança conhecida por
“necessita de saber” 26.
É claro que para muitas pessoas isso não constituirá um problema…
Em Outubro de 2006, a pedido do Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da
Assembleia da República foi produzida pela CNPD um Parecer [CNPD06]

27

sobre a

Proposta de Lei que cria o Cartão do Cidadão.
Na muito lúcida análise da Proposta de Decreto-Lei

28

, a CNPD chama a atenção para

vários riscos associados ao CC, dos quais referimos a seguir os que nos parecem mais
críticos:
Sobre o RFID:
“…
Por enquanto, o cartão do cidadão não tem dispositivo de sistema de
Identificação por Rádio Frequência (doravante designado pela sigla RFID), mas
esta opção pode ser acolhida no futuro, à semelhança do que acontece com os
novos passaportes.
A CNPD alerta que o sistema de RFID nos novos passaportes tem trazido
preocupações quanto à fiabilidade, inviolabilidade, risco de falsificação e de
contrafacção, pelo que a utilização desta tecnologia deve conhecer prévia e
cuidada avaliação.”
Em casos de reprodução (por cópia) do CC:
“… cabe ainda lembrar que, mesmo nos casos em que o titular consente na
reprodução por cópia do cartão do cidadão (ainda que a liberdade desse
consentimento, face à necessidade e exigência em determinados casos, seja
duvidosa: caso da celebração de contratos e prática de actos bancários,
comprovação da identidade por fotocópia do cartão de identificação civil,
apenas por mero exemplo), frequentemente o receptor da cópia do cartão do
cidadão fica com a posse de mais dados pessoais de identificação do que aqueles
que necessita para os seus propósitos. Nestes casos, não deixa de verificar-se
26

27
28

Habitualmente referida como need-to-know.

O texto original do Parecer encontra-se no sítio Web da CNPD.

Secção VI [CNPD06]
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que esse receptor dispõe de uma porta de acesso a dados pessoais que não se
mostram pertinentes, nem necessários, mostrando-se, aliás, excessivos …
potenciando o risco de utilização abusiva.”
Exibição, em claro, do número do CC:
“…na zona específica destinada à leitura óptica consta o número do documento
…
Tal significa que qualquer entidade que interage com o cartão conhece o número
do documento. Tendo em conta que … é gerada uma base de dados com o
número do documento e nome do titular durante o prazo de validade do cartão,
com finalidade de controlar a existência de cartões válidos e cancelados e que …
o pedido de cancelamento pode ser feito por telefone ou por via electrónica,
parece à CNPD que é, não apenas não pertinente, não necessário e excessivo o
acesso ao dado pessoal número de documento por parte de qualquer entidade
que interaja com o cartão, mas esse acesso comporta riscos graves para o
titular.”
Sobre a informação existente no circuito integrado:
“…a CNPD alerta para a necessidade imperiosa de impedir indicações geradoras
ou potenciadoras de discriminações inadmissíveis à luz da Constituição da
República portuguesa (CRP) … e da Lei de Protecção de Dados (LPD) …
Quanto às informações pessoais arquivadas pelo próprio cidadão, deve a este ser
garantido o direito de informação, com verificação do seu cabal esclarecimento,
quanto às condições de acesso a essa informação, às regras e procedimentos de
segurança da informação aí inserida e quanto aos riscos da inserção de
informação no que respeita ao acesso e alterações indevidos efectuados por
terceiros.
A CNPD chama a atenção para a maior importância … para as concretas e
pragmáticas regras de operacionalidade e para a necessidade da eficácia do
acompanhamento, avaliação e fiscalização do desempenho das funcionalidades e
das regras e procedimentos de segurança da informação.”
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Sobre a “morada”:
“O dado pessoal morada serve para definir o domicílio do cidadão apenas nas
relações que este mantém com o Estado. …
O acesso ao dado pessoal “morada” é livre para as autoridades judiciárias e
policiais...
…deve extrair-se a qualificação dada ao dado pessoal morada, vendo este dado
pessoal reforçada a intensidade do seu valor enquanto “porta de entrada” para a
intrusão e devassa da privacidade dos cidadãos, impondo-se o consentimento
expresso do titular para poder ser acedido. Isto é, nesta proposta fica espelhada
a especial sensibilidade do dado pessoal “morada”, no seio dos dados pessoais
dos cidadãos, em virtude do especial cuidado que o seu tratamento merece,
podendo mesmo revelar-se um dado pessoal sensível quando inserido em
tratamentos para determinadas finalidades. Tal levou mesmo o legislador a
mantê-lo secreto e a exigir o consentimento expresso – através da introdução do
PIN – para o seu acesso.
Ao cidadão deve ser dada a informação da vantagem de atribuição à morada de
um código pessoal (PIN) … diferente dos outros PIN´s atribuídos às restantes
funcionalidades, bem como do maior risco de atribuir o mesmo PIN a todas as
funcionalidades e à sua morada.”
Sobre a Impressão Digital:
“Importa … esclarecer se a impressão digital – dado pessoal biométrico constante
do chip do cartão … é registada através de cópia ou através do seu “template”
(número ou binário exclusivo obtido após aplicação de algoritmo sobre o dado
biométrico que permite o reconhecimento da impressão digital mas não a sua
integral reprodução).
Adverte a CNPD que o acesso de todas as entidades policiais à impressão digital
pode significar um procedimento desproporcionado sobre dados pessoais que não
se apresentam pertinentes, necessários e não excessivos …
A Base de Dados da Identificação Civil, no estado em que a CNPD a conheceu,
não se encontrava em condições de registo dos “templates” – das impressões
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digitais, da imagem facial – nem se encontrava preparada para a comunicação de
dados prevista pela Proposta.
Para a CNPD, o “template” da impressão digital, convertível num código cujo
método de produção é exclusivo da Base de Dados de Identificação Civil,
vigorando, portanto, para todo o país para todos os cidadãos e diferindo de todos
os outros métodos de produção de “templates” relativos a dados biométricos,
pode funcionar como verdadeiro número único – exclusivo e imutável – de
identificação e de acesso à informação existente sobre determinado cidadão.”
Sobre o conteúdo do circuito integrado e o direito de informação:
“As indicações eventuais existentes no chip devem ser pertinentes (adequadas),
necessárias e não excessivas face à finalidade que visam prosseguir … bem como
devem ser exactos e actualizados e, ainda, garantir a não discriminação dos
cidadãos.
… deve ser garantido ao cidadão o direito de informação sobre a existência e
conteúdo destas indicações eventuais …”
Sobre a concentração de informação civil e sectorial e os riscos de furto
de identidade:
“… prevê a concentração no cartão do cidadão da informação de identificação
civil e sectorial, prevendo a separação lógica dessa informação e proibindo a
interconexão ou cruzamento de dados e da informação.
No entanto, a CNPD adverte para o facto de a concentração da informação
acarretar, só por si, riscos para a segurança da informação, para a privacidade e
protecção de dados pessoais e para outros direitos dos cidadãos. Basta pensar,
como mero exemplo, que a apropriação e utilização do cartão, ou a sua
clonagem, significam a usurpação global da identidade dos cidadãos. Este risco é
tão mais imediato quanto se crê, no que à tecnologia diz respeito, que com o
decurso do tempo tudo é possível conhecer, interferir e recriar.
De qualquer modo, esclarece-se que parece à CNPD que os serviços e organismos
sectoriais têm de ter informação recíproca de identificação dos cidadãos, até
para poderem confirmar a identidade dos requerentes. A verificação da
identidade dos cidadãos por parte dos diversos serviços sectoriais através dos
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números de identificação civil e dos demais serviços confere maior garantia de
certeza e fiabilidade da informação sobre o requerente, mas traz também
menores garantias de não concentração (unicidade) do cartão.
Importa, igualmente, à CNPD alertar que os quatro números de identificação
existentes no cartão – o número de identificação civil, o número de identificação
fiscal, o número de utente dos serviços de saúde e o número de identificação da
Segurança Social – todos seguidos e justapostos pode funcionar como um
verdadeiro número único (composto por códigos numéricos significativos,
imutáveis e exclusivos) quer de identificação nacional do cidadão, quer de chave
de acesso à totalidade da informação que permite “compor uma imagem
completa da pessoa…”
Sobre o número de documento e sobre a necessidade de determinação
formal das entidades com responsabilidades no processo:
“Esta norma prevê o número do documento para fiscalizar e impedir o uso de
cartões cancelados. No entanto, para além do caso da alínea h) do nº 2 do artigo
36º, a Proposta não prevê outros casos de comunicação, nem prevê os
mecanismos de fiscalização sobre esse uso.
Não é atribuída a qualquer entidade a responsabilidade pela atribuição,
conservação e, sobretudo, segurança deste número, sendo certo que as
operações de emissão, substituição e cancelamento do cartão … não incluem,
necessariamente, essa responsabilidade.
… o cidadão tem o direito de conhecer o número do documento. No entanto …
devia ser proibido o tratamento deste dado pessoal, em todos os casos, mesmo
com o consentimento por parte do cidadão, salvo para efeitos de cancelamento
do cartão e de controlo do uso de cartão cancelado.
Devia haver a previsão legal expressa da proibição de atribuição do mesmo
número do documento cancelado e substituído a outro cartão do mesmo cidadão.
Tendo em conta que o número do documento composto por uma parte numérica
significativa (número de identificação civil) e por um número de três caracteres –
dois alfanuméricos e um dígito de controlo – permanece exclusivo e imutável
durante um prazo alargado de tempo – prazo de validade … neste período de
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tempo o número de documento … pode funcionar como verdadeiro número
único, quer de identificação directa do cidadão, quer de acesso à informação
global que permite criar a sua imagem completa.”
Sobre a necessidade e transparência de informação ao cidadão:
“Deve ser garantido ao cidadão o direito de informação e aviso sobre as
vantagens de atribuição de um PIN diferente para cada funcionalidade e para o
dado pessoal “morada”, tal como a advertência dos riscos de atribuição de um
PIN igual para cada uma destas funcionalidades.”
Sobre a necessidade de clarificar formalmente a responsabilidade da
DGRN 29:
“A Direcção-Geral dos Registos e Notariado (DGRN) é a entidade responsável pelo
tratamento dos dados pessoais…
Responsável pelo tratamento

30

, é a “pessoa singular ou colectiva, a autoridade

pública, o serviço ou qualquer outro organismo que, individualmente ou em
conjunto com outrem, determine as finalidades e os meios de tratamento dos
dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios de tratamento sejam
determinados por disposições legislativas ou regulamentares, o responsável pelo
tratamento deve ser indicado na lei de organização e funcionamento ou no
estatuto da entidade legal ou estatutariamente competente para tratar os dados
pessoais em causa”.
…Não está consagrada na lista de competências da DGRN “proceder à auditoria
de procedimentos, monitorização e detecção de incidentes de segurança,
repositório de permissões, sincronização temporal e transmissão.
… estas são competências típicas do responsável pelo tratamento dos dados
pessoais, sobretudo aquelas que se prendem com as condições e limites desse
tratamento – transmissão, com as regras de segurança e padrões de
procedimento, bem como com a respectiva fiscalização.”

29
30

Direcçção Geral de Registos e Notariado
Nos termos da alínea d) do artigo 3º da LPD
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Sobre o direito de informação ao cidadão:
“No serviço de apoio ao cidadão, deve ser assegurado o direito de informação ao
cidadão

31

, bem como informá-lo da existência e conteúdo das indicações

eventuais, das condições de tratamento, regras de segurança e riscos para a
privacidade relativos aos dados pessoais introduzidos pelo próprio cidadão e das
vantagens de atribuição de PIN´s diferentes a cada funcionalidade e à morada e
riscos de atribuição de um só PIN a cada funcionalidade e à morada.
Deve, ainda … ser prestada a informação aos cidadãos da natureza facultativa da
inserção no cartão do cidadão do número de utente dos serviços de saúde, bem
como da inexistência de consequências desvantajosas para a fruição desses
serviços no caso de optarem pela não inclusão desse número de identificação

32

Sobre a clarificação da entidade responsável pela supervisão:
“…
A supervisão é uma função que, na opinião da CNPD, deve ser efectuada por
entidades com meios e capacidades técnicos indubitáveis e marcadas por
inquestionável independência política e administrativa.
… a Agência para a Modernização Administrativa fiscaliza a emissão, substituição
e cancelamento do cartão do cidadão, fiscaliza as operações de personalização
no que toca à observância dos requisitos técnicos e de segurança, fiscaliza a
actuação dos funcionários e agentes e o respeito pelas regras do Sistema de
Certificação Electrónica do Estado na emissão dos certificados para autenticação
e certificados qualificados para assinatura electrónica qualificada, operações
desenvolvidas no âmbito das competências da DGRN.
A supervisão deve ser efectuada por equipas plurais, arbitrária e aleatoriamente
rotativas.
…”

31
32

Nos termos do artigo 10º da LPD
Alínea c) do nº 1 do artigo 10º da LPD
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Alertas sobre sensibilidades dos dados pessoais e sobre representações
biométricas adoptadas:
“… alerta para a necessidade de a DGRN adoptar procedimentos uniformes de
recolha dos dados pessoais, nomeadamente, no que diz respeito aos dados
biométricos.
… no seu entendimento, a melhor tecnologia disponível sobre a recolha da
imagem facial e a sua transformação em “template”, com aptidão para
reconhecimento e verificação com exactidão, ainda se encontra longe de
satisfazer padrões aceitáveis de fiabilidade.
…
Quanto à verificação dos dados pessoais tratada nesta norma, novamente se
chama a atenção para o especial cuidado requerido pelos dados biométricos. De
facto, a fidedignidade destes dados não é absolutamente garantida por nenhuma
tecnologia existente e a fiabilidade desses dados dependem, em larga medida,
da operação de recolha.
…”
Sobre a inserção de dados pessoais relativos ao sistema de saúde:
“… a emissão do cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde é facultativa.
Assim sendo … deve ser facultativa a inserção destes dados no cartão do cidadão,
devendo este ser informado da natureza facultativa dessa inserção e da
inexistência de consequências decorrentes da sua não inserção.
…
Aos cidadãos deve ser prestada a informação sobre a elevada sensibilidade da
informação a que se acede através do número de utente do Sistema Nacional de
Saúde, sobre os riscos de acesso indevido e sobre os potenciais prejuízos daí
decorrentes.”
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Sobre a informação ao cidadão:
“… a obrigação de informar o cidadão da vantagem para a sua privacidade, para
a protecção dos seus dados pessoais e para a segurança da informação de
atribuir um PIN diferente a cada funcionalidade e à sua morada, bem como do
risco de atribuir um PIN igual para todas as funcionalidades e para a sua
morada.”
Sobre a confiança no sistema:
“A confiança no sistema depende … da segurança da comunicação e da certeza
quanto ao requerimento de cancelamento.
…“
Sobre a legitimidade da finalidade do tratamento dos dados pessoais:
“… o tratamento dos dados pessoais que, à luz da LPD, é determinada, explícita
e legítima. Os dados pessoais não devem ser utilizados para qualquer outra
finalidade …”
Sobre a exactidão e actualização dos dados pessoais:
“Os dados pessoais objecto de tratamento … são pertinentes, necessários e não
excessivos face à finalidade do tratamento …
Os dados pessoais devem ainda ser exactos e actualizados …
…”
Sobre o direito à informação do cidadão:
“… prevê-se que o cidadão conheça todos os dados e aspectos relevantes de
tratamento desses dados que lhe dizem respeito.
No entanto, se não é prestado o dever de informação aos cidadãos sobre os
dados invisíveis, se não se informam os cidadãos sobre onde, como e em que
condições podem conhecer os dados pessoais que estão invisíveis no cartão, fica
seriamente esvaziado o direito de informação dos cidadãos sobre o tratamento
dos dados pessoais que lhe respeitam.”
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Sobre a existência de um número de identificação único:
“O nº 1 … ordena a destruição dos ficheiros criados com a personalização
(impressão) do cartão, logo após a confirmação da entrega do cartão ao titular.
O nº 2 prevê a criação de uma base de dados, após a entrega e validação do
cartão pelo cidadão, onde constam o nome do cidadão e o número do documento
… conservando esses dados pelo período de validade do cartão.
A leitura deste nº 2 … contextualizado … aponta para que o prazo de validade do
cartão do cidadão seja um prazo de longa duração (5 ou 10 anos).
Parece … que, pelo menos durante este período de tempo correspondente ao
prazo de validade do cartão do cidadão, é criada nesta base um número único,
composto por um código numérico significativo e por três caracteres (dois
alfanuméricos e um dígito de controlo), número que é exclusivo e imutável,
permitindo a identificação directa do cidadão e permitindo o acesso a
informação que permite a composição da imagem completa da pessoa.”
Sobre as regras e procedimentos de segurança:
“… cabendo especificar que ao responsável pelo tratamento é pedido o
cumprimento, não de uma obrigação de meios ou de comportamentos
adoptados, mas uma obrigação de resultados alcançados na segurança da
informação.”
Das três recomendações que compõem as conclusões do Parecer atrás referido,
ressaltam duas de enorme importância e acutilância:
(a) Que sejam realizados estudos de risco do sistema, testes de segurança e de
fiabilidade e análise de impacto das medidas que pretende adoptar, por
entidades independentes e dotadas de meios técnicos, humanos e de
capacidades de elevado e indiscutível valor.
(b) Que sejam observados os comentários e sugestões feitos pela CNPD no
Capítulo VI do Parecer.
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Por estes e outros aspectos, cremos que está criada uma excelente oportunidade para
se relançar a discussão pública – na sociedade portuguesa - da questão “número único”,
e mais concretamente, a alínea a) do artigo 35º da Constituição Portuguesa.

(c) Passaporte Electrónico Português (PEP)
O novo passaporte electrónico Português (PEP)33 mantém as características de
reconhecimento do titular, do actual passaporte, integrando ainda uma nova geração de
dispositivos que vão desde o reconhecimento facial, passando pela integração de um
chip contactless, com a mesma informação impressa na página do titular (mas
organizada numa estrutura normalizada34, assinada digitalmente pelo País emissor):
•

Nome;

•

Altura;

•

Data de nascimento;

•

Sexo;

•

Local de nascimento;

•

Data de emissão e expiração do passaporte;

•

Fotografia;

•

Assinatura digitalizada (e não assinatura digital, como indicado nos documentos
de descrição, que representa um paradigma totalmente diferente de
identificação).

Os PEP de primeira geração, de que constituirá exemplo o PEP na sua versão inicial,
incluirão no chip apenas a foto e os dados já constantes da página biográfica, protegidos
por um sistema de protecção simples (Basic Access Control, BAC35).
No sistema BAC o PEP possui duas chaves, Ke e Ki, que são usadas para cifra e controlo
de integridade, respectivamente. As duas chaves são derivadas de dados constantes do
33

34

O PEP segue as orientações emanadas pela União Europeia, através do Regulamento (CE) N.º 2252/2004
do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004 e da Decisão da Comissão C (2005) 409 final, de 28 de
Fevereiro de 2005, sobre as especificações técnicas para os dispositivos de segurança e dados
biométricos dos passaportes e documentos de viagem emitidos pelos Estados-membros, que, por sua
vez, segue as recomendações do “Technical Report (V 2.0) Biometrical Deployment of Machine
Readable Travel Documents”, publicado pela ICAO (International Civil Aviation Organization) em Maio
de 2004, e respectivos anexos, relativamente ao desenvolvimento e especificação de standards
biométricos globalmente interoperáveis para a identificação automática através de documentos de
viagem MRTD (Machine Readable Travel Documents).
De acordo com a estrutura de dados recomendada pela ICAO, por forma a garantir uma
interoperabilidade global, definida no documento MRTD - Development of A Logical Data Structure – LDS
for Optional Capacity Expansion Technologies, Revision –1.7, 2004-05-18 ICAO
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PEP, tanto em papel (MRZ) como no chip, nomeadamente: o número do PEP, a data de
nascimento e a data de expiração do PEP. Estas duas chaves são usadas para proteger
um protocolo inicial entre PEP e leitor.
A autenticação é unilateral (o leitor não fornece quaisquer dados sobre a sua
identidade, não podendo por isso verificar-se se é ou não legítimo). O espaço de chaves,
embora grande, possui alguma previsibilidade, uma vez que não possui qualquer
componente puramente aleatória, o que permite alguma facilitação na procura do MRZ
correcto, e o mesmo é dizer na procura das chaves Ke e Ki do PEP.
Numa segunda geração de PEPs o chip terá de obedecer aos requisitos de um novo
Sistema de protecção reforçada (Extended Access Control, EAC36), que visa impedir o
acesso não autorizado aos dados nele armazenados. O novo sistema de protecção
reforçada é fruto da cooperação técnica e científica entre os Estados-membros da UE,
com contribuição destacada do Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik e
do Bundeskriminalamt.
Através do EAC serão introduzidos novos mecanismos de segurança. Nomeadamente,
pretende-se, através do recurso à criptografia, impedir o acesso de entidades não
autorizadas aos dados pessoais e tornar possível a um PEP seleccionar os equipamentos
de leitura credenciados para proceder à descodificação da informação protegida, bem
como definir os regimes de acesso autorizados e os vedados. O simples facto de estar a
ser estudado o EAC como alternativa ao BAC é uma evidência, se outras faltassem, que
a protecção com base no BAC é fraca e ineficaz, permitindo que entidades não
autorizadas consigam aceder aos dados do PEP, não permitindo que o PEP distinga
leitores legítimos de leitores ilegítimos, e não permitindo que o PEP aplique níveis de
autorização diferentes consoante a “identidade” dos leitores.

(d) Problemas já identificados

Um grupo de investigadores das áreas de Identidade e Gestão de Identidade,
apresentaram no encontro da Rede de Excelência FIDIS (Future of Identity in the
Information Society), realizado em Budapeste em Setembro de 2006, um conjunto de
35
36

Obrigatório na UE mas opcional perante a ICAO. Decisão da Comissão C(2005) 409 final.
Obrigatório na UE para os dados das impressões digitais, mas facultativo na ICAO. Decisão da Comissão
C(2005) 409 final. Requer uma gestão adicional de chaves, estando a ser proposto um processo logístico
muito complexo.
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riscos existentes no sistema electrónico de controlo de identidade usado no PEP e
apontou medidas correctivas que deverão ser seguidas pelos governos e pela indústria
para melhorar a qualidade dos passaportes, e do PEP por inerência. Os riscos, tanto de
natureza generalista como de natureza tecnológica, são os seguintes:
1. Ao contrário do que sucede com os documentos de identificação tradicionais, o
PEP permite que os dados constantes no chip sejam lidos remotamente de forma
transparente para a pessoa quem o transporta e sem que a pessoa dê
autorização para essa leitura. Desta forma, pessoas ou serviços podem obter
dados de um PEP de forma camuflada desde que estejam num raio de cerca de
10 metros do PEP. Supostamente o PEP só deverá fornecer a informação
constante no chip a serviços ou pessoas devidamente autorizados, mas tal
depende da forma como é concretizada a autenticação dos leitores e a sua
autorização. Como tal é feito apenas pelo PEP, sem intervenção de quem o
transporta, basta que o sistema de autenticação e autorização usado pelas
entidades legítimas seja conhecido por atacantes para que a identidade de uma
pessoa possa ser obtida transparentemente, tanto para efectuar um controlo
camuflado como para posterior reprodução em réplicas.
2. Os dados biométricos guardados no PEP podem ser usados por entidades públicas
ou privadas para outros fins que não aqueles a que se destina o PEP, o que
constitui uma violação dos princípios de privacidade da UE. Para além disso, a
identificação biométrica é baseada em probabilidades, logo podem ocorrer falsos
positivos

(autenticação

correcta

de

um

impostor)

ou

falsos

negativos

(autenticação errada do dono legítimo), o que criará problemas na utilização
diária do PEP.
3. Os dados biométricos guardados no PEP não podem ser mudados, pela simples
razão de que o seu dono não muda. Logo, dados biométricos roubados aos seus
donos podem ser usados durante longos períodos de tempo sem que tal possa ser
revogado.
4. Quando se usa o controlo de acesso BAC, a chave de acesso aos dados guardados
no chip do PEP está inscrita de forma legível no próprio PEP. Desta forma, todas
as entidades que tiverem acesso físico ao PEP, ou a uma cópia óptica do mesmo,
podem obter a chave e guardá-la para mais tarde acederem aos dados do chip,

65 de 123

IDENTIDADE DIGITAL

bastando para tal estar num raio suficiente próximo do mesmo (que, como antes
se disse, é de 10 metros).
5. A comunicação entre o chip e um leitor pode ser registada e armazenada por um
atacante, que posteriormente poderá fazer uma pesquisa por exaustão da chave
usada no BAC usado vulnerabilidades conhecidas nas técnicas criptográficas
usadas. Estas vulnerabilidades resultam de a chave ser calculada a partir de um
número reduzido de dados não aleatórios constantes do PEP. Note-se ainda que
um atacante, mediante o uso de meios de amplificação apropriados, poderá
registar diálogos entre um PEP e um leitor realizados a distâncias superiores a 10
metros (a proximidade deixa de ser crítica porque o atacante não precisa de
criar o campo eléctrico necessário para activar sem contacto o chip do PEP).
6. O conteúdo de um chip de um PEP pode ser inteiramente duplicado para outro
chip de outro PEP.
7. Abuso da capacidade de leitura remota transparente do conteúdo do chips num
PEP, por exemplo, para accionar actividades orientadas ao dono em concreto,
tal como uma bomba inteligente.
Prevê-se que o controlo de acesso com EAC seja futuramente aplicado mas apenas a
determinados elementos guardados no chip do PEP; nomeadamente, a dados
considerados particularmente sensíveis, tais como alguns dados biométricos. Mas outros
elementos de identificação, como a imagem facial, o nome data de nascimento, etc.,
estarão fora do domínio de protecção do EAC. Pior ainda, o uso do EAC não pode ser
imposto internacionalmente, uma vez que o mesmo não é um padrão internacional
aceito pela International Civil Aviation Organisation (ICAO). Tal significa que em países
extra-EU apenas o BAC poderá ser usado, o que obriga à sua manutenção com a
consequente redução do nível de segurança obtido, como antes se constatou.
Esta breve análise revela a justeza de alguns dos comentários feitos atrás neste
documento. Recorde-se o alerta feito no início: «Na verdade, será um erro crasso, com
implicações profundas nos anos vindouros, o encarar a “digitalização da sociedade”
apenas como um sinal frívolo de modernidade via gadgets, uma oportunidade de
negócio via efeito de escala, um ditame abstractamente imposto por decreto, ou ainda
o último reduto contra o fantasma da insegurança. Mas um erro quase equivalente será
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achar, por contraponto e pela perspectiva fundamentalista, que os gadgets são
supérfluos, os lucros imorais, as leis bloqueantes, ou o rastreamento bigbrotheriano.»
É possível que cada uma das características actuais do CC e do PEP pudesse ser
justificada ao abrigo de uma ou outra das premissas acima, abordadas isoladamente.
Contudo, é a procura do equilíbrio simultâneo entre os vários pilares (sociedade, leis,
polícia e tribunais, segurança e tecnologia) que assegurará soluções eficazes para o
Estado, aceites pelos cidadãos, preservadoras dos seus direitos e garantias, e
inclusivamente melhoradoras de certas facetas da vida social.
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E. ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Os problemas relacionados com a identidade têm-se adensado, mesmo na esfera
tradicional, e é esperado que não diminuam na esfera digital. Seria um engano pensar
que o furto de identidade praticamente não existe e que a migração para a ID trará
automaticamente uma maior robustez e ausência de fraudes.
« … A percepção está a crescer, mas eles pensam principalmente que só os seus
vizinhos podem ser vítimas, já muitas pessoas receberam algumas cartas
extraordinárias da inspecção de impostos e que é difícil provar que você não é a
pessoa que fez o trabalho. Esse tipo de experiências estão a tornar as pessoas
mais conscientes de que isso é um problema sério – eu penso que não é tão
comum nem compreendido pelas pessoas.” … [IdFraud] - The Fight Against
Identity Fraud »
Por outro lado, uma corrente de opinião tecnicamente mais esclarecida parece confiar
cegamente no poder da tecnologia, endossando à biometria o dom da infalibilidade no
passo crucial da gestão da identidade: a autenticação. Esse é outro equívoco que urge
corrigir.
« Por exemplo, a biometria é problemática para o uso de autenticação quando a
“chave secreta” não é secreta, revogável ou única – a biometria pode ser
mistificada, e as vítimas de furto de identidade não podem obter um novo
conjunto biométrico. O uso de soluções biométricas mistificáveis pode
simplesmente criar mais “falsa segurança”. [ABstrat06] - SecurIST Advisory
Board Recom. for a Security and Dependability Research Framework »
Os principais problemas ou riscos a ter conta na migração para a identidade digital, na
nossa opinião, são listados na secção seguinte.
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E1.

Principais riscos num cenário de identidade digital

ANÁLISE : Principais riscos
Furto, falsificação ou perda de identidade
Violação da privacidade e do controlo sobre os dados pessoais
Síndroma do número único
Velocidade e automatização das fraudes
Fidedignidade das fraudes

(a) Furto, falsificação ou perda de identidade

Através do furto de meios de identificação não devidamente protegidos contra
utilização fraudulenta; através da interferência em operações com sistemas de ID
não devidamente protegidos contra intrusão; através da falsificação de meios ID não
devidamente protegidos contra falsificação.

(b) Violação da privacidade e do controlo sobre os dados pessoais

Acesso não autorizado a dados de identificação digitalizados e/ou a dados pessoais
associados a meios de identificação digital.

(c) Síndroma do número único

Riscos da federação de identidades e da consolidação de números de identificação,
levando implicitamente ao risco do cruzamento de identidades; amplificação dos
danos em caso de roubo ou perda de identidade.
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(d) Velocidade e automatização das fraudes

Desencadeamento automático e a uma velocidade não possível no mundo real, de
fraudes

informáticas

baseadas

no

roubo

ou

falsificação

de

ID,

tornando

extremamente difícil a sua detecção e mitigação em tempo útil, desprotegendo os
cidadãos e outras partes interessadas em relação aos seus efeitos.

(e) Fidedignidade das fraudes

Desencadeamento de fraudes informáticas baseadas no roubo ou falsificação de ID e
tirando partido da natureza matemática/tecnológica da verificação da identidade, a
qual pode levar à impossibilidade de detecção da fraude, desprotegendo os cidadãos
e outras partes interessadas em relação aos seus efeitos.

Com respeito à abordagem dos problemas atrás enunciados no contexto da Identidade
Digital (ID), é oportuno fazer algumas recomendações específicas e concretas nas várias
vertentes que nortearam este estudo, no sentido de prevenir ou obviar os riscos
descritos acima e criar condições de sucesso para a introdução do paradigma da ID na
sociedade portuguesa.
Gostaríamos de começar por recomendar que qualquer sistema e processo da ID que
venha a ser posto ao serviço da sociedade obedeça aos seguintes princípios
fundamentais que devem nortear qualquer transição para a sociedade da informação—
muito embora sejam aplicáveis a qualquer processo de transição para a sociedade da
informação.
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E2.

Princípios Fundamentais

ANÁLISE : Princípios Fundamentais
Projecção do social no digital
Adequação do regime juridico-legal
Compreensão e confiança no digital
Subordinação do tecnológico ao social

(a) Projecção do social no digital

A esfera da identidade digital não deve retirar conteúdo à esfera da identidade
social, antes afirmando-se como um superconjunto “melhor” de possibilidades para
as partes interessadas (stakeholders).

(b) Adequação do regime juridico-legal

A esfera da identidade digital não deve levar a uma degradação das condições de
credibilidade, responsabilidade e protecção que a sociedade e as suas partes
interessadas hoje esperam da identidade, por via de desadequações ou vazios
juridico-legais.

(c) Compreensão e confiança no digital

A esfera da identidade digital deve assumir junto da sociedade e as suas partes
interessadas um nível de compreensão e confiança semelhante à existente na esfera
da identidade social, através da transparência e auditabilidade de processos e
métodos subjacentes.
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(d) Subordinação do tecnológico ao social

Os processos e sistemas informáticos da identidade digital devem adaptar-se aos
objectivos da sociedade e as suas partes interessadas e não o contrário.
Estes princípios gerais encontram-se ameaçados pelos riscos de diversa ordem que
foram acima condensados. No sentido de os prevenir e/ou mitigar, terminamos com um
conjunto de recomendações específicas a pôr em prática pelas várias partes
interessadas, com especial relevância para as instituições do Estado, como catalizadores
de processos que poderão então ser seguidos por empresas, associações cívicas,
cidadãos.

E3.

Medidas específicas

(a) Sociedade

Promover a educação das partes interessadas, dos cidadãos às empresas.
Promover uma cultura de exigência por parte do cidadão relativamente aos serviços
de que é utente, garantindo a existência de instituições sancionatórias confiáveis.
Garantir a transparência, certificação e auditabilidade dos sistemas e processos.
Garantir a posse da sua ID (empowerment) pelas partes interessadas, no
funcionamento dos sistemas e processos.

(b) Legislação

Promover urgentemente a modernização da lei do crime informático.
Promover prontamente a adequação das leis relacionadas com a identidade e
identificação.
Garantir a imputabilidade/responsabilização de qualquer agente público perante
consequências negativas resultantes de incompetência ou simples negligência na
concepção, projecto, concretização e/ou exploração de processos.
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(c) Polícias/Tribunais

Sensibilizar e promover a formação da administração, polícias e magistratura, para
as questões da sociedade da informação no geral e para os aspectos da Identidade
Digital em particular.
Criar meios, predominantemente de natureza tecnológica, que garantam a eficácia
das polícias e dos tribunais na esfera digital.

(d) Segurança

Definir claramente as propriedades técnicas de segurança necessárias aos sistemas e
processos da Identidade Digital (identificação, autenticação, assinatura, delegação,
etc.) e os procedimentos conducentes à sua imposição (especificação, teste,
validação, certificação, auditoria, etc.).
Assegurar que os direitos de privacidade das partes interessadas não são
prejudicados pela transição para a ID.
Promover uma cultura generalizada de segurança na Administração Pública, e
assegurar que ela é aplicada de forma sustentada a todo o universo dos seus
sistemas informáticos.

(e) Tecnologia

Definir, regulamentar e controlar, por parte do Estado, a introdução das tecnologias
mais adequadas ao objectivo de servir a ID, nomeadamente visando as propriedades
técnicas de segurança e de robustez dos sistemas.
Definir, regulamentar e controlar, por parte do Estado, a execução dos
procedimentos (especificação, teste, validação, certificação, auditoria, etc.)
conducentes à imposição das propriedades técnicas de segurança e comprovação da
robustez dos sistemas.
Garantir um nível de auditabilidade pela sociedade que contribua para a sua
confiança no funcionamento do sistema.
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RECOMENDAÇÕES : Medidas específicas
Sociedade
Promover a educação das partes interessadas
Promover uma cultura de exigência por parte do cidadão
Garantir a transparência, certificação e auditabilidade dos sistemas e processos
Garantir a posse da sua ID (empowerment) pelas partes interessadas

Legislação
Promover urgentemente a modernização da lei do crime informático
Promover a adequação das leis relacionadas com a identidade e identificação
Garantir a responsabilização dos agentes públicos por incompetência/negligência

Polícias/Tribunais
Promover a formação da administração/polícias/magistratura, nas questões da ID
Criar meios tecnológicos que garantam a eficácia das polícias e dos tribunais em ID

Segurança
Definir as propriedades de segurança necessárias aos sistemas e processos da ID
Definir os procedimentos conducentes à imposição de segurança (ex. certificação)
Assegurar os direitos de privacidade das partes interessadas, na transição para a ID
Promover uma cultura de segurança sustentada na Administração Pública

Tecnologia
Regulamentar e controlar as tecnologias mais adequadas ao objectivo da ID
Regulamentar e controlar os procedimentos conducentes à imposição de segurança
Garantir auditabilidade pela sociedade para obter a sua confiança no sistema
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F. CONCLUSÃO

Torna-se claro que um sistema de Identidade Digital deve assegurar um conjunto de
propriedades de segurança bem definidas [Kaufman89], que visam por sua vez assegurar
as propriedades formais, legais e sociais, da identidade de um sujeito e dos seus direitos
associados como seja a privacidade dos dados pessoais:
•

Controlo por parte do detentor, do seu “documento” de ID, da sua assinatura e
do acto de assinar.

•

Integridade, confidencialidade e privacidade dos dados relacionados com e/ou
em anexo aos meios de identificação digital.

•

Autenticidade indisputável e não repudiável da informação e acções ligadas a
meios de identificação digital.

•

Integridade e não-reutilização dos resultados dos actos de autenticação (ex.
assinatura, reconhecimento de identidade).

•

Meios tecnológicos de prevenção, detecção e/ou recuperação que permitam
eficazmente a inibição de fraudes, ou em alternativa, a produção de prova, o
remédio e a punição de fraudes associadas ao roubo de identidade.

No entanto, da análise feita ressalta que estas propriedades essenciais da segurança de
um sistema de ID podem vir a ser comprometidas por eventuais insuficiências em várias
vertentes. De facto, esperamos ter deixado claro que tal pode acontecer não só em
sede técnica ou tecnológica, por opções menos adequadas, mas também em sede
juridico-legal se não for feita a necessária evolução do corrente quadro, ou mesmo na
societária se falhar a indispensável adesão e sentido de pertença dos cidadãos ao
sistema de ID.
Sabe-se que os sistemas não são perfeitos e que a despeito das suas imperfeições
acabam amiúde por funcionar de modo aceitável. No entanto, essa asserção não é
geralmente válida para sistemas e infra-estruturas críticas, definidos como aqueles cuja
falha afecta de modo significativo a vida de uma sociedade. Os sistemas de ID estão
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nessa categoria, como deixámos evidente atrás, sendo nosso entender que, a não ser
concretizada uma parte substancial dos pontos que foram enunciados e recomendados
acima, graves problemas poderão surgir no contexto da Identidade Digital, afectando a
confiança das partes interessadas e a desejada progressão acelerada da sociedade para
a era da informação digital.
A compreensão destes aspectos basilares, quando ainda se está a tempo, é fulcral para
uma introdução sem percalços de sistemas de ID. Mais ainda, o seu sucesso ou insucesso
influenciará de modo importante o próprio sucesso ou insucesso de vários outros
processos críticos para a sociedade da informação, como sejam: votação electrónica;
controlo de acessos incluindo passagem de fronteiras; digitalização de processos na
administração pública e de saúde; comércio electrónico.
Espera-se ter dado uma contribuição positiva para este processo, através de uma análise
sem compromissos dos desafios que se põem no caminho da ID, de uma enumeração
franca dos riscos e oportunidades, bem como de uma sugestão positiva de
recomendações que visem mitigá-los e amplificar as vantagens da introdução de
processos e sistemas de Identidade Digital.

Lisboa, Março de 2007
O Grupo de Estudo
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Rountable : identity theft : a new threat for civil society / rel. Vitor Paiva.- Lisboa :
DCICCEF, 2004.- 8 f., anexos ; 30 cm
Decorreu em Bruxelas, a 02 de Fevereiro de 2004, sob a égide da Comissão Europeia e no
âmbito do Fórum sobre a Prevenção do Crime Organizado, uma mesa redonda intitulada
"Identity theft: a new threat for civil society". Tendo por base a Decisão-quadro do Conselho,
de 28 de Maio de 2001, relativa ao combate à fraude e à contrafacção de meios de
pagamento que não em numerário, procedeu-se a um debate centrado na utilização de
identidades falsas, fabrico e obtenção fraudulenta das mesmas, e do qual o signatário extrai
algumas conclusões: princípio pleno da soberania limitada, harmonização legislativa,
formação, criação de parcerias, criação de bases de dados e concretização de um documento
de identidade único.
SCOPING STUDY FOR THE MEASUREMENT OF TRUST IN THE ONLINE ENVIRONMENT (OECD)
http://www.oecd.org/dataoecd/26/15/35792806.pdf
US Dept. of Justice
http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/idtheft.html
WORKSHOP ON USE OF FALSE IDENTITIES/FORGED DOCUMENTS BY ISLAMIC
TERRORISTS/FINANCING TERRORISM, The Hague, 2005
Workshop on use of false identities/forged documents by Islamic terrorists/financing of
terrorism / rel. Álvaro Fernandes.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2005.[5] f., anexos ; 30 cm
Relatório de participação no workshop subordinado ao tema "Utilização de falsa identidade
por parte de grupos terroristas islâmicos e financiamento do terrorismo" que teve lugar em
Haia, em 02 e 03 de Junho de 2005, e cujo objectivo consistiu na troca de experiências com
vista a desenvolver a discussão entre as várias polícias no que respeita ao financiamento
transnacional das organizações terroristas, sobretudo no caso concreto do terrorismo
islâmico dando-se a conhecer alguns estudos de caso. De salientar, em forma de anexo, a
apresentação efectuada pelo representante do Banco Central Europeu.
AEDH05

Biometry and electronic identity card: Big Brother is watching you
2005
AEDH - European Association for Human Rights

Allan04

Roberta J. Witty, Kris Brittain, Ant Allan
Justify Identity Management Investment With Metrics
23 February 2004 ID Number: TG-22-1617
Document metrics pre- and post-implementation, such as transaction volume and access
request process fulfilment, to justify investment in and demonstrate the success of an
identity management project.

Allan05

Earl L. Perkins and Ant Allan
Consider Identity and Access Management as a Porcesso, not a technology
http://www.gartner.com
2005-9-2
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Allan05

Earl L. Perkins, Ant Allan
Consider Identity and Access Management as a Process, Not a Technology
2 September 2005 ID Number: G00129998
This Research Note complements earlier Gartner research that has discussed the technology
Of identity and access management (IAM) – what is IAM, the component technology of IAM,
the vendors in the IAM market, and the maturity and growth of IAM.

Alves

Artur Alves
e-Gov / e-ID-Soluções Tecnológicas
Solution Architect
Sun Microsystems Portugal

Articsoft

Biometrics - problem or solution?
www.articsoft.com

Ashbourn05

Julian Ashbourn
The Social Implications of the Wide Scale Implementation of Biometric and Related
Technologies
Background paper for the Institute of Prospective TechnologicalStudies, DG JRC – Sevilla,
European Commission
January 2005
http://cybersecurity.jrc.es/pages/ProjectlibestudyBiometrics.htm
In June 2004, the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs of
the European Parliament (the LIBE Committee) asked the JRC to carry out a study on the
future impact of biometric technologies.

Ballezza03

BALLEZZA, Richard A.
Health club credit card theft: a national crime problem
Richard A. Ballezza
FBI-Law Enforcement Bulletin, Washington, V.11,n.72 (November 2003), p.8-13

Barcelo05

Rosa Barcelo
EU Data Protection: Plans and Priorities for 2005
5th Annual Global Privacy Symposium
April 12, 2005
European Commission
DG Justice, Liberty andSecurity

Barr06

Stephen Barr
Government Smart-Card Project Hits Snags on Fingerprints, Costs
March 7, 2006
The Washington Post Company

Bastías04

Soledad Bastías
Contribution of Identity Management to the enterprise security
August 10 2004
Sans Institute
The identity of a person within an organization has a set of attributes that must be
administered during the life cycle of the identity that starts when the person arrives at the
enterprise and it ends when the person goes away from it [1]. The management of the digital
identity refers to "a group of business processes and an infrastructure that supports the
creation, maintenance and use of digital identities", that helps to mitigate the risks of
security inside the enterprises.

Baum02

Christopher H. Baum
Are National IDs the Key to Security?
22 February 2002 ID Number: LE-15-5130
In the wake of the tragedy of Sept. 11, some Americans are renewing the call for a national
identity card. There is considerable debate concerning what is possible, and what is
desirable.
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BEG03

The Belgian government has officially launched the Belgian e-ID card project
Belgian e-ID card project Back
March 31, 2003.
http://www.zetes.com/corporate/english/dynamic/eIDCard.cfm

Bender05

David Bender
Burgeoning Privacy Developments in the US
5thAnnual Global Privacy Symposium
April 12, 2005

Berghel

Hal Berghel
Social security numbers, Identity theft, and the Web
www.acm.org

Berghs

Johan Berghs
About Phishing & Pharming
CESCE SI

Bernard05

Allen Bernard
Change management in the Sarbanes Crosshairs
ww.cioupdate.com
2005-5-23

Bolle01

N. K. Ratha J. H. Connell, R. M. Bolle
Enhancing security and privacy in biometrics-based authentication systems
2001
IBM SYSTEMS JOURNAL, VOL 40, Nº 3, 2001

Brands05

Stefan Brands
User Identification
2005
Credentica & McGill University

Brands99

Stefan Brands
Electronic Money and Privacy
First four unfinished chapters from a draft manuscript of August 1999

Brown02

Justine Brown
Positive ID
Dec 20, 2002
Since Sept. 11, 2001, states have stepped up efforts to improve security. For those involved in
protecting computer systems, the dilemma has been how to better protect systems while
keeping them accessible to legitimate users.North Carolina is taking a unique approach. By
using a system originally designed for an entirely different function, the state is strengthening
network security while cutting costs and improving service to citizens.
http://www.govtech.net/magazine/story.print.php?id=36406

BST05

Biometrics Becomes A Commodity
Fev 01, 2006
Bank systems and technology
http://www.banktech.com/showArticle.jhtml?articleID=177105253

BST06

Redirection: The Next Generation of Phishing Attacks
Mar 14, 2006
Bank and Systems Technology
http://www.banktech.com/showArticle.jhtml?articleID=181503507
Just when you thought it was safe to go in the cyber water, phishers have developed yet
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another way to outsmart current security technology. According to security solutions provider
RSA Cyota (Bedford, Mass.), this new technique, dubbed smart redirectionattack, is designed
to ensure that potential phishing victims always link to a live Web site.
BT06

Back to future
Bank systems and Technology inline
www.banktech.com
2006-2-27

Buisson87

BUISSON, Jacques, e outro
Les controles et verifications d'identité / Jacques Buisson, Bernard Chemin
Revue de la Police Nationale, Paris, N.125 (Juin 1987), p.33-37

BUNNEY

BUNNEY, Calum
A biometrics reality check for 2002/2003 / Calum Bunney
Intersec, Surrey, V.12,n.10 (October 2002), p.327-329
As tecnologias biométricas estão de novo no centro das atenções. Se, por um lado, se tem
vindo a questionar até que ponto a biometria pode colidir com as liberdades públicas, as
questões de segurança interna têm vindo a alterar esta postura. Pela observação de como a
biometria pode ser integrada no processo de segurança e pela forma como pode contribuir
para essa mesma segurança, é possível reconhecer-se como são realistas algumas
expectativas sobre a utilização desta ciência. Neste âmbito, são de particular interesse
activar: o controlo de acesso de alvos muito mediáticos, como são os aeroportos; a emissão e
verificação de documentos de identidade por forma a prevenir diversos tipos de fraudes por
furto de identidade. São vários os campos de utilização da biometria, apontando-se como
exemplos: geometria da mão; reconhecimento pela voz; reconhecimento pela retina.

Bunney02

BUNNEY, Calum

BWTI05

BorderWare Technologies Inc

A biometrics reality check for 2002/2003
Intersec, Surrey, V.12,n.10 (October 2002), p.327-329

When Pressing the "Send" button leads to legal liability - A business guide to email
security and regulatory compliance
2005-11
Caldow03

Janet Caldow
Lessons from Around the World
2003
Institute for Electronic Government – IBM Corporation
This chapter is an excerpt from the book, Delivery, Transformation, Measurement: Essays on
21st Century Governance, Caspian Publishing Ltd., London, 2003.”I’m amused when I read the
sometimes narrow definitions of “electronic government” – citizen services, re-engineering
with technology, or procurement over the Internet. In fact, electronic government is nothing
short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not
witnessed since the beginning of the industrial era. Asking the question “What does it take to
become an e-government?” would be like asking the question in the early 1950s, “What does
it take to become an industrial state?” The answer is not simple. And, those who attempt to
simplify its meaning may create enduring setbacks in the race for competitive advantages in a
digital age and society.”

Cameron05

Kim Cameron
The Laws of Identity
2005
http://www.Identityblog.com
The Internet was built without a way to know who and what you are connecting to. This limits
what we can do with it and exposes us to growing dangers. If we do nothing, we will face
rapidly proliferating episodes of theft and deception which will cumulatively erode public
trust in the Internet.This paper is about how we can prevent that loss of trust and go forward
to give Internet users a deep sense of safety, privacy and certainty about who they are
relating to in cyberspace.
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Camp03

Jean Camp
Identity in Digital Government
A report of the 2003 Civic Scenario Workshop
Kennedy School of GovernmentIn order for government to _on-in its critical functions, it must
be able to authenticate its citizens’ claims about their own identities and characteristics. As
digital government becomes a reality, the need for reliable digital identifiers becomes
increasingly urgent.

Cámpoli

Dr. Gabriel Andrés Cámpoli
Nuevas on-invasi Criminológicas y Victimológicas en la Sociedad de la Información

Carlisle01

Jennifer Carlisle
The privacy paradox
www.acm.org
2001

Caslon04

Identity document forgery & fraud
December 2004
Caslon Analytics
This page considers forgery of documentation concerned with identity: passports, security
passes, birth certificates, resumes and other items.

Caslon05

Biometrics Note: Chemistries
version of May 2005
Caslon Analytics

CATO

National ID Cards and Military Tribunals
CATO
Handbook For Congress
Policy Recommendations For The 108th Congress

Cave05

Jonathan Cave
Economic Aspects of Biometrics
January 2005
Background paper for the Institute of Prospective TechnologicalStudies, DG JRC - Sevilla,
European Commission

Cavoukian05

Ann Cavoukian
Identity Theft Revisited - Security is Not Enough
September 2005
www.ipc.on.ca

Charvériat04

Laurent Charvériat
Phishing quand tu nous tiens!
http://www.zdnet.fr
2004-4-23

Choquette06

Glenn Choquette
Deploying Identity-Related Compliance: BestPractice
2006-02-21
Sarbanes-Oxley Compliance Journal
Domestic and international regulations mandate business outcomes that mostorganizations
have pursued all along: improved efficiency, protection of confidentialinformation, integrity
of financial information, protection against fraud, etc. Now thatorganizations have
painstakingly gone through their first round of complianceactivities, they are searching for
ways to improve the timeliness and costeffectivenessof their audit and compliance processes.
This paper is directed to these organizations, and describes best practices that remove the
hindrances ofattaining the benefits that identity-related compliance provides.
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Choquette06

Glenn Choquette
Deploying identity-related compliance: bets practices
www.s-ox.com
2006-1-4

Claunch02

Carl Claunch
Fingerprint Scanners: The Maginot Line of Security?
3 July 2002 ID Number: SPA-16-9639
Gartner
Are you protected by fingerprint scanners? If the scanners are not bolstered by additional,
strong authentication factors, then the security of the system is considerably weaker than
previously thought.

Confalonieri05

David Confalonieri
The Identity of Risk
2005-06-21
Sarbanes-Oxley Compliance Journal
http://www.s-ox.com/feature/article.cfm?articleID=883
I recently attended an identity management seminar during which Ernst & Young reported the
following: based on a June 2004 analysis of SOX 404 engagements, E&Y determined that seven
of the top ten IT deficiencies uncovered during those compliance audits were

Confalonieri05

David Confalonieri
The identity of risk
www.sox.com/feature/article.cfm?articleID=883
2005-06-21

CYVEILLANCE04

Online Fraud and ID Theft: Proactively Protecting Your Company andYour Customers From
Online Predators
A Cyveillance White Paper
November 2004
www.cyveillance.com
Corporate identity theft is a rapidly growing problem on the Internet that threatens
corporations and consumers alike. Corporate identity theft happens when an unauthorized
group or individual pretends to be a well-known company. Perhaps the most publicized form
of corporate identity theft if phishing, where the perpetrator uses a fraudulent spam email or
website to trick unsuspecting customers into sharing personal information such as bank
account and credit card numbers.

DEevoting01

E-voting in Germany
2001
LDS e-voting-project winner of the e-government competition of Cisco, KPMG and the German
government! The LDS-project “internet-voting: the modern alternative for the next
Millennium” is one of four winners of the 1999/2000 e-government competition held by Cisco
Systems and KPMG under the patronage of the secretary of State (German Ministry of Internal
Affairs), Brigitte Zypries.

Delloite05

eCitizenship for All European Benchmark Report 2005
Deloitte – EUROCITIES Knowledge Society Forum – TeleCities
This extensive research was undertaken in cooperation with Deloitte, one of the world’s
leading and largest professional services organisations. This year’s survey hopes to encourage
cities to learn from the success stories of others. It addresses the role of cities in achieving
the Lisbon Agenda goals, with a specific focus on e-Europe, innovation, education and aspects
of governance.

Diamond05

Colin Diamond
How Public Companies Should Address Privacy Violations
5thAnnual Global Privacy Symposium
April 12, 2005
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DIDW04

Financial SERVICES DISCOVER IDENTITY
DIGITAL ID WORLD
January/February 2004
Financial Services were early in understanding the need for network security, directory
services, intuitive customer presentation, and partner computer system integration. Being
early, however, led them to many custom implementations which stretched available
technology and in many cases created difficulty in understanding that identity was the theme
of all these components. Today, however, that is all changing…

DIDW04

Identity Federation and Security Requirements of US RegulationLinda ElliottPing Identity
Digital ID WorldOctober 28, 2004

DIDW05

Fingers Compliance
DIGITAL ID WORLD
April/May 2005
identification & authentication California Pacific Medical Centre is one of the largest private,
not for profit, academic medical centres in Northern California. It was recently ranked among
the top 50 hospitals in America in a nationwide survey, and in 2001 was dubbed "The
Healthiest Hospital in America" by Natural Health magazine. As CPMC began to focus on HIPAA
compliance, they researched various approaches to secure their IT infrastructure while
maintaining ease of use.They discovered that deploying fingerprint biometrics best met their
needs for a user friendly, secure, identity foundation. And they found a way to fit it into their
existing infrastructure without large disruptions.

DIDW05

The Second Wave: Linking Identities To Contexts
DIGITAL ID WORLD
April/May 2005
As compliance begins requiring a more integrated view of identity to assure global policy
adherence, it is becoming evident that digital identity is not a single static concept. Rather
identity has many aspects that only make sense or apply in a specific setting or context. In a
world of distributed information and applications, it is these multiple and complex linkages
between identity and a specific environment context that represent the major integration
challenge for identity infrastructure.Virtual directory technology can provide an avenue to
reach this second wave of integrated, context aware, policy driven identity infrastructure.

DIDW05

Why Compliance
DIGITAL ID WORLD
April/May 2005
The need for compliance has created the first universal application of identity infrastructure the first task that every business has to address that requires identity infrastructure to
automate. Initially this need is accelerating the deployment of existing identity management
solutions, but over time it will inevitably alter what we see as identity infrastructure and
what we expect it to do.

Dixon06

Pam Dixon
Medical identity theft: The information crime that can kill you
World Privacy Forum
www.worldprivacyforum.org
2006-05-08

Durand03

ANDRE DURAND
How the Nature of Identity Will Shape Its Deployment
November/December 2003
Digital ID world

ECJRC05

Biometrics at the Frontiers: Assessing the Impact on Society
For the European Parliament Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home
Affairs (LIBE) European Commission
Joint Research Centre (DG JRC)Institute for Prospective Technological
Studieshttp://www.jrc.es2005
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ECJRC05

Biometrics at the Frontiers: Assessing the Impact on SocietyFor the European Parliament
Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs (LIBE)
February 2005
European Commission - Joint Research Centre (DG JRC) Institute for Prospective echnological
Studies
http://www.jrc.es

ECJRC05

Biometrics Frequently Asked Questions
2005
This set of Frequently Asked Questions (FAQs) was developed by the National Science &
Technology Council's (NSTC) Subcommittee on Biometrics with the full understanding that
national (INCITS/M1) and international (ISO/IEC JTC1 SC37) standards
http://www.biometricscatalog.org/NSTCSubcommittee

ESTERLE

Alain ESTERLE
ICT Security Stakes and Identity Managementin the Future Europe
IST at the service of a changing Europe by 2020: Learning from world views
Central directorate for information systems security (DCSSI) at the General Secretariatfor
National Defence in Paris, France
Most of the main ideas on ICT development have been corroborated inpractice, markedly the
convergence of informatics and communication, thegeneralisation of IP (Internet protocols)
for the transfer of all kind of data, the needfor secure transmission in order to protect
information (integrity), to guarantee itsterms of access (availability, confidentiality,
identification of correspondents) andits evidential value (authentication, full imputability).
The more complex thetechnology and the more interconnected the networks, the more
essential thesecurity properties to guarantee the independent execution of State policies, as
wellas to justify the confidence of the different players in the main socio-economic
ITapplications (on-line exchanges for administrations, trade, education, health, etc.).

Evoting

E-Voting.at
http://www.e-voting.at/main.php?l=E

Evoting02

e-Voting Security Study
Issue 1.231 July 2002

Fernandes05

Álvaro Fernandes
WORKSHOP ON USE OF FALSE IDENTITIES/FORGED DOCUMENTS BY ISLAMIC
TERRORISTS/FINANCING TERRORISM
The Hague, 2005
Workshop on use of false identities/forged documents by islamic terrorists/financing of
terrorism
Lisboa: Unidade de Informação Financeira. PJ, 2005. - [5] f., anexos ; 30 cm

Fiering04

Frances O’Brien, Leslie Fiering
Protect Privacy and Data Security With Data Sanitization
Gartner
18 November 2004 ID Number: G00124000
Disposing of PCs without having proper disk-cleansing processes in place leads to security
exposures and unnecessary risks for your organization.

FRBB

ID Theft
Brochura informativa do Federal Reserve Bank of Boston
http://www.bos.frb.org/consumer/identity/idtheft.pdf

FRBB

Phishing and Pharming: Helping Consumers Avoid Internet Fraud
Brochura informativa do Federal Reserve Bank of Boston
http://www.bos.frb.org/consumer/phishpharm/phishpharm.pdf
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Frey02

Jim Klein, Ned Frey
Authenticating Users of Healthcare Information Systems
6 September 2002 ID Number: R-17-9880
Gartner
Understanding the source and nature of the most-likely threats is key to making costeffective
decisions about investing in healthcare information security technology. Gartner assesses
these factors and recommends cost-effective authentication solutions.

Fry04

Kristen Noakes-Fry
E-Signatures—Digital and Electronic: Technology Overview
12 October 2004 ID Number: DPRO-91585
Gartner
E-signatures-digital or electronic-can transform business processes and improve transaction
security. Implementation requires sorting through many management options, including the
selection of technologies and tools.

Fujitsu05

Fujitsu Palm Vein Technology
FUJITSU
http://www.fujitsu.com/global/about/rd/200506palm-vein.html 2006-03-31

Gartner03

Identity and Access Management Defined
4 November 2003 ID Number: SPA-21-34302003
Gartner
An IAM solution requires multiple products from multiple vendors. It also results in business
process change. Obtain senior management support and phase in the IAM implementation
according to your “pain points.”

Gates

Sara Gates
Identit-based auditing: how to solve your biggest compliance problem in a sustainable way
www.sox.com/feature/article.cfm?articleID=803

Gates05

Sara Gates
How to Solve Your Biggest Compliance Problem in a Sustainable Way
2005-05-19
http://www.s-ox.com/feature/article.cfm?articleID=803
An earlier feature article in this journal explained how the use of identity management can
streamline your compliance effort and help you continue to be compliant at a reasonable
cost. Identity management is an orderly and comprehensive process for (1) granting the right
people access to the right business information; (2) preventing improper access to business
information; and (3) keeping track of who is accessing what. Identity management solutions
consist of access policies and the software to implement and enforce those policies.This
article explains an important part of identity management: identity auditing – more precisely,
identity-based auditing. Identity-based auditing helps you (1) demonstrate your continuing
compliance and (2) keep a continuous check on security risks by strategically monitoring and
analyzing your identity controls.

Gates05

Sara Gates
Available Technology Enables Repeatable, Sustainable, Cost-Effective Compliance with
Existing and Future Mandates
2005-02-03
Sarbanes-Oxley Compliance Journal
http://www.s-ox.com/feature/article.cfm?articleID=507
There are a number of technologies that can streamline your compliance effort so that your
company remains compliant without incurring burdensome recurring costs.One such
technology is identity management, which can help to establish repeatable, sustainable, costeffective processes that respond quickly to organizational changes, enable continuous
compliance and security, and create auditable histories of who had access to what
information.
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Gililand03

Martin Gilliland
Smart Cards, Smart IDs and the Semiconductor Industry
28 July 2003 ID Number: SEMC-WW-DP-0316
Gartner
With the semiconductor industry having to expand into new technologies and applications in
order to grow, smart cards and smart IDs offer considerable opportunities in the coming
decade.

GN04

Global – Identification and authenticatione
Government News
09 November 2004
European Communities
Liberty Alliance, a global consortium developing an “open federated identity standard” and
business tools for implementing federated identity and identity-based Web services, recently
announced the recruitment of a number of new members, including IBM and Adobe

Gonzales04

Douglas Camarinha Gonzales
O direito à privacidade e à comunicação eletrônica
Artigo publicado em 30.06.2004 na REVISTA DE DOUTRINA DA 4ª REGIÃO
(A revista é uma publicação da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região – EMAGIS)
http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/
artigos/civil/douglas_gonzales.htm

Graaf

Jeroen van de Graaf
Tudo que você deve saber sobre certificação digital
CORPORATIVA UNIVERSIDADE PRODEMGE

Gragg02

David Gragg
A Multi-Level Defense Against Social Engineering
SANS Institute
December 2002

Gragg02

David Gragg
A Multi-Level Defense Against Social Engineering
December 2002
SANS Institute

Granger01

Sarah Granger
Social Engineering Fundamentals, Part I: Hacker Tactics
2001-12-18
http://www.securityfocus.com

Granger02

Sarah Granger
Social Engineering Fundamentals, Part II: Combat Strategies
2002-01-09
http://www.securityfocus.com

Granger06

Sarah Granger
Social engineering reloaded
2006-03-14
http://www.securityfocus.com
The purpose of this article is to go beyond the basics and explore how social engineering,
employed as technology, has evolved over the past few years. A case study of a typical
Fortune 1000 company will be discussed, putting emphasis on the importance of education
about social engineering for every corporate security program.
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Guzman06

Mari-Len De Guzman
Compliance drives identity-management growth
www.itworldcanada.com
2006-3-22

Hakala05

Laurent Beslay and Hannu Hakala
DIGITAL TERRITORY: BUBBLES
To be published in the Vision Book (2005)
http://europa.eu.int/information_society/topics/research/visionbook/index_en.htm

HALE

HALE, Chris
Cybercrime : facts and figures concerning this global dilemma / Chris Hale
Crime and Justice International, Chicago, V.18,n.65 (September 2002), p.5-6; 24-25
Disponível em: http://158.135.23.21/cjcweb/college/cji/index.cfm?ID=116
Ao desenvolver o tema do cibercrime e das várias formas de que este se reveste, a seguinte
frase extraída de um relatório oficial, poderá ajudar a compreender este fenómeno: "O
terrorista de amanhã poderá ser capaz de provocar mais danos com um computador do que
com uma bomba". Este é um exemplo do cibercrime na sua forma de terrorismo, mas nas
suas várias proporções, indica o alcance do mesmo. No artigo procura-se explicar o que se
entende por cibercrime, suas origens, seus custos e seus alvos. Descrevem-se igualmente
tipos de cibercrime. São, neste caso, definidos os crimes em que o computador é o alvo da
actividade criminosa, por exemplo, intromissão informática, espionagem industrial,
sabotagem informática, ciberterrorismo; definem-se também os crimes em que o
computador é o instrumento usado na perpetração dos mesmos, por exemplo, "ciberstalking"
(envio persistente de mensagens embaraçosas, obscenas ou violentas via Internet ou através
de outras vias informáticas de comunicação), "ciberfraud" (fraude via Internet), pirataria de
software, "identity theft" (furto de identidade), pornografia infantil. Com as perspectivas do
aumento de utilizadores da Internet, o número de vítimas do cibercrime irá certamente
crescer. Constata-se que, infelizmente, os funcionários de polícia de todo o mundo
manifestam ainda incapacidade para deter esta recente forma de criminalidade.

Hale02

Chris Hale
Cybercrime : facts and figures concerning this global dilemma
Crime and Justice International, Chicago, V.18,n.65 (September 2002), p.5-6; 24-25

Hammitt98

Harry Hammitt
Can a National ID Tell Us Who We Are?
Dec 01, 1998
Government Technology
http://www.govtech.net/magazine/story.print.php?id=95219

Harper04

Jim Harper
Understanding Privacy-and the Real Threats to It
Policy Analysis No. 520
August 4, 2004
Properly defined, privacy is the subjective condition people experience when they have
power to control information about themselves. Because privacy is subjective, government
regulation in the name of privacy can only create confidentiality or secrecy rules based on
politicians’ and bureaucrats’ guesses about what “privacy” should look like. The most
important, but elusive, part of true privacy protection is consumers’ exercise of power over
information about themselves. Ultimately, privacy is a product of personal responsibility and
autonomy.

Herschel03

Gareth Herschel
Customer Privacy Is a Strategy, Not a Policy
Gartner
29 July 2003 ID Number: LE-20-6616
The topic of privacy is becoming increasingly important to customer-centric enterprises. The
importance, creation and enforcement of an enterprise privacy strategy are critical issues.
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Herti05

Paul de HertI
Biometrics: legal issues and implications
January 2005
Institute of Prospective Technological Studies, DG JRC - Sevilla, European Commission

Hirst04

Clare Hirst
Smart Cards Can Do More Than Physical Access Control
27 September 2004 ID Number: G00123583
Gartner
Contactless smart cards are the most versatile authentication technology around.Portable yet
secure, they can control access to buildings and IT networks. Employees could even use them
to buy their lunch.

Hirst05

Clare Hirst
A Primer on Biometric Technologies
11 March 2005 ID Number: G00126307
Gartner
Systems that use physiological or behavioral traits to check identity have yet to enter
mainstream use. They need standardized application programming interfaces, to make it
easier to integrate, adapt or switch products.

Hirst05

Clare Hirst
Hype Cycle for the Uses of Biometric Technologies
6 April 2005 ID Number: G00127162
Gartner
Systems that identify people by their fingerprints, voices or other traits have many uses.They
can, for example, restrict access to buildings, foil fraudsters and check that staff get to work
on time. We assess the status and potential of eight applications.

Hoar01

Sean B. Hoar
Identity Theft: The Crime of the New Millennium
USA BulletinU.S. Department of Justice
Executive Office for United States Attorneys
United States Attorneys' USA Bulletin
March 2001 Vol. 49, No.2
www.cybercrime.gov/usa march2001_3.htm

Hussain04

OMAR HUSSAIN
THE GREAT IDENTITY CRISIS IN BUSINESS COMPUTING
July 2004
CRC Press
Identity management is one of the hottest IT topics in the industry today, with the Gartner
Group expecting identity and access management (IAM) to be the fastest-growing product
category through 2007, with over 10 percent compound growth rates from 2003 to 2007.But
what makes this mission-critical issue even more complex is the new phenomenon of multiple
identities. No, this is not a psychotherapy term. It is a growing recognition that each user on
the computer network is responsible for a multitude of identities, and that the growing trend
of computer-tocomputer transactions adds exponentially to what you might call the “Identity
Crisis” in business computing.

IBM

Privacy in a Connected World
http://www-3.ibm.com/security/privacy/connected.shtml

IBM03

Federation, WS-Federation
EMEA Privacy Council
9 July 2003
IBM Corporation
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IBM05

Banks and identification technology
IBM Business Consulting Services
As appeared in Building an edge
June 2005
G510-6165-00

Iglésia02

Eduardo Rentero de la Iglesia
Conferencia Internacional de Falsificaciones e Inmigración
Policía, Madrid, N.166 (Julio-Agosto 2002), p.24-31

Jacobson

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson
Information Control, CyberFraud Online Attacks Checklist
Technology is uniquely affecting the way that commerce is being conducted and information
and money are being transmitted. Data have become a principal corporate asset, and the
shape of customer relationships is being reconfigured by the Internet. As firms’ assets
increasingly take digital form, information security has become a principal concern.

Jaffrin

Marie-Francoise Penta /Olivier Prompt Manuel Jaffrin
La gestion d’identités: une nécessité sur les campus Numériques
Sun microsystems

JOHNSON

JOHNSON, Roger
FAB ID'S: detecting fake, altered and borrowed cards / Roger Johnson
FBI-Law Enforcement Bulletin, Washington, V.66,n.2 (Fev.1997), p.8-11
Verifica-se que os jovens, nomeadamente os jovens universitários dos EUA, infringem a lei
que lhes proíbe a aquisição e consumo de bebidas alcoólicas até à idade de 20 anos,
inclusivé. Tal situação provocou uma reacção negativa por parte desses jovens, facto que os
levou a utilizarem bilhetes de identidade falsos, que podem aparecer sob três formas: por
contrafacção, com alterações e sob a forma de empréstimo. Para fazer face a este problema
o departamento de polícia de Wisconsin, EUA, implementou um programa de formação que,
com a participação dos próprios jovens e dos comerciantes de bebidas alcoólicas, provou ser
eficaz na detecção de bilhetes de identidade falsos utilizados por esses jovens. Descreve-se
com pormenor a forma como este programa se desenvolve, nomeadamente quanto aos modus
operandi utilizados nos Bilhetes de Identidade.

Johnson97

Roger Johnson
FAB ID'S: detecting fake, altered and borrowed cards /
FBI-Law Enforcement Bulletin, Washington, V.66,n.2 (Fev.1997), p.8-11

Kabay00

M. E. Kabay
Social engineering simulations
http://www.nwfusion.com/newsletters/sec/2000/00292157.html
A question that often arises when planning vulnerability analysis is whether “social
engineering” techniques should be used. My consistent answer is no – not unless you are
prepared to do an awful lot of work before trying it.Vulnerability analysis is a useful approach
to measuring the success of information security policies. It’s especially useful when there
are known vulnerabilities introduced into a system and the percentage of identification of
those known vulnerabilities is used to measure the quality of the penetration testing.

Karat03

Clare-Marie Karat, Carolyn Brodie, John Karat
Views of Privacy: Business Drivers, Strategy and Directions
RC22912 (W0309-132)
September 22, 2003
Computer Science
IBM Research Report

Kaufman89

M. Gasser, A. Goldstein, C. Kaufman, and B. Lampson
The Digital distributed system security architecture
Proc. 12th National Computer Security Conf., NIST/NCSC, Baltimore, 1989, pp 305-319.
https://www.cs.cornell.edu/People/egs/cornellonly/syslunch/fall04/ddss.pdf
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Kharif06

Olga Kharif
Big Brother Is Reading Your Blog
Business Week online
http://www.businessweek.com/print/technology/content/feb2006/tc20060228_241578.htm
These days, social networkers are concerned about protecting their privacy, not only from
predators and scam artists, but from nosy employers and campus authorities.

Kirti05

WILLIAM BATHURST. GANESH KIRTI
Web Services, Authentication, and Identity Management
DIGITAL ID WORLD
April/May 2005
Implementing identity based Web services security in a service-oriented architecture (SOA)
can be a challenge.There many considerations such as message authentication, authorization,
integrity and confidentiality. Web services are applications, but identity is part of the
underlying infrastructure. How can identity policy in the form of authentication and
authorizationbe integrated into Web services so the application developer isn't burdened with
its details? This article examines mechanisms used to provide this capability.

Kreimer

Roxana Kreimer
Historia del Documento de Identidad
http://www.geocities.com/filosofialiteratura/HistoriaDocumentoIdentidad.htm

Kreizman04

Gregg Kreizman
Balancing Privacy and Identity Authentication in Government
Gartner
2 June 2004 ID Number: TG-22-8233
Governments must consider the privacy implications of implementing ID and authentication
technologies but must not be bogged down by privacy concerns that are overly alarmist and
not based on technological fact.

Kreizman04

Roberta J. Witty, Gregg Kreizman
Michigan Finds Value in Identity and Access Management
30 August 2004
ID Number: G00123527
To comply with federal mandates, the Michigan State Police created a leverageable, secure
identity and access management and application integration infrastructure. In doing so, it
reduced security administration costs.

Lebech03

Adam Lebech
Privacy and E- government
IBM Privacy Technology Summit
9-10 July, 2003
www.e.gov.dk

Lee05

Katherine spencer Lee, Robert Half Technology
Offshoring 101: How to minimize the risk to your career
www.computerworld.com
2005-8-16

Leeuwen

Jacobo van Leeuwen
Identity Federation
CESCE SI

Lewis05

Jamie Lewis
From Product to Platform to Fabric: Evolving Identity Management Architectures
www.burtongroup.com
May 11, 2005
Digital ID World
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Litah04

Ant Allan, Clare Hirst, Jay Heiser, Avivah Litan
Authentication Tokens Aren’t Essential for Online Banking
17 December 2004 ID Number: G00124965
Gartner
U.S. banks are reluctant to, but should, adopt stronger customer authentication. Many nonU.S. banks already use various authentication tokens, but this may not be the best approach
for U.S. banks or others worldwide.

Litan02

Vic Wheatman, Richard Hunter, Laura Behrens, Richard J. De Lotto, Avivah Litan
Identity Theft – The Most Personal Privacy Violation
Gartner
8 March 2002 ID Number: COM-15-6962
Consumer distrust of the online world increases with each case of identity theft; some
marketing practices may facilitate this crime. Government statistics may be underreporting
the problem.

Litan03

Avivah Litan
Underreporting of Identity Theft Rewards the Thieves
Gartner
7 July 2003 ID Number: M-20-3244
Some 7 million U.S. adults were identity theft victims during the past 12 months, according to
new Gartner research. Because the crime is often misclassified, the thieveshave a one out of
700 chance of being caught.

Litan03

Avivah Litan
Reduce Identity Theft by Rectifying Too-Easy Credit Issuance
Gartner
4 September 2003 ID Number: FT-20-9719
The U.S. Federal Trade Commission (FTC) has confirmed Gartner's own research about the
high level of identity theft fraud. However, prevention tactics fail to hit the source of illegal
credit.

Litan04

Avivah Litan
New U.S. Identity Theft Law Adds Penalties to Deter Fraud
16 July 2004
ID Number: FT-23-4673
Criminals convicted of using stolen financial or personal data when committing their crimes
face longer prison terms under a new U.S. law. Still, financial service providers should act to
prevent identity theft fraud.

Litan04

Avivah Litan
Identity Theft Insurance Advances Consumer Protection
Gartner
30 March 2004 ID Number: FT-22-6034
Washington Mutual's (WaMu's) new offerings will both assist and compensate victims of
identity theft. These products will lead the industry in combating this growing problem.

Litan04

Avivah Litan
Phishing Victims Likely Will Suffer Identity Theft Fraud
Gartner
14 May 2004 ID Number: M-22-8474
Fifty-seven million U.S. adults think they have received a phishing e-mail. Nearly 1 million
users have suffered from identity theft fraud, costing banks and card issuers $1.2 billion in
direct losses in the past year.

Litan05

Avivah Litan
Increased Phishing and Online Attacks Cause Dip in Consumer Confidence
Gartner
22 June 2005 ID Number: G00129146
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The number of phishing attack e-mail recipients grew 28 percent this year, according to a
new Gartner survey of 5,000 online U.S. consumers. These and other breaches are exacting a
steep toll on consumer confidence and will inhibit three-year U.S. ecommerce growth rates
by 1 percent to 3 percent.
Lotto03

Roberta J. Witty, Richard J. De Lotto
User Identification Methods for Emergencies
28 February 2003 ID Number: QA-19-4556
In an emergency, effectively identifying essential recovery personnel and enterprise users is
critical for recovery, to reduce the risk to personal safety, and to provide emergency and
recovery information to employees.

Lovejoy05

Doron Cohen and Kristin Gallina Lovejoy
Using audit & compliance identity management for Sarbanes-Oxley compliance
www.sox.com/feature/article.cfm?articleID=885
2005-06-28

Luque

Fidel Molina Luque
Educación, Multiculturalismo e Identidad
Departamento de on-invasi
Facultad de on-inva de la EducaciónUniversidad de Lleida (España)

Luysterborg

Erik Luysterborg
Privacy and Financial Services: Facts & Fiction
Deloitte & Touche Tax & Legal

Maio02

Arabella Hallawell, Andrea Di Maio
Privacy and Authentication: Is ‘Big Brother’ Coming?
Gartner
4 February 2002 ID Number: TG-15-2149
Policy makers must develop practices that balance the privacy needs of the individual against
those of business and society. Governments must act to solidify a regulatory framework that
addresses new challenges to privacy.

Maio06

Andrea Di Maio
Four Scenarios for Citizen Engagement in Policymaking
13 January 2006 ID Number: G00135149
Citizens and governments do not always want to be jointly involved in policymaking.Using
scenario-planning techniques can help articulate the role that technologies will play in
supporting citizen participation in government.

Margolies05

Jeffrey Margolies
Increased Regulations Force Organizations to Place Greater Reliance on Identity and
Access Management
Sarbanes-Oxley Compliance Journal
2005-06-29
http://www.s-ox.com/feature/article.cfm?articleID=956
The Foundation of a Sound Identity and Access Management Program

Martin

C.F.J. Martin
Sto. Tomás y la identidad personal
University of Glasgow
En este artículo quiero sugerir que no existe, ni puede existir, para Sto. Tomás, tal concepto
como “identidad personal”. Expondré mis razones para creer así, y luego intentaré demostrar
que así sea por investigar según conceptos tomistas algunos problemas más o menos
teológicos, más o menos discutidos, en los que suele emplearse el supuesto concepto de
identidad personal. El problema más trabajado será el de la identidad personal a través de la
muerte. Buscaré demostrar que un intento así nos llevará al dilema de tener que elegir entre
opiniones aparentemente _on-invasiv, y acabaré concluyendo que no debemos intentar
aplicar este pseudo-concepto a tal problema.
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Martin03

William W. Martin
Honey Pots and Honey Nets - security through Deception
SANS institute
2003

Marx90

Gary T. Marx
Fraudulent Identification and Biography
1990
New Directions In the Study of Justice. Law, and social Control.
Plenum.

Marx98

Gary T. Marx
An Ethics For The New Surveillance
The Information Society, Vol. 14, No. 3, 1998
http://web.mit.edu/gtmarx/www/ncolin5.html

Marzouki05

Meryem Marzouki
French campaign against biometric ID card
2 juin 2005 Article published in EDRI-gram 3.11 (EDRI newsletter)

Master

Adarbad Master
Digital Identities Can Tame the Wild, Wild Web
www.infosectoday.com
Controlled data exchange is the next important growth phase of the Web and related
technologies. Digital identity technology provides a foundation to realistically model realworld entities, their attributes, and the exchange of data between them as individual data
authorities in a trusted data exchange environment.

Maxim05

Merritt Maxim
Beyond the Hype: Benefits from Real World Identity Federation
Digital ID World
San Francisco, CA
May 10, 2005

META05

Identity Management - User Provisioning 2005
META Group
www.metagroup.com

Microsoft00

Enterprise Identity Management
Windows 2000 White Paper
Microsoft
Many companies are building computing infrastructures that transform information flow and
internal business processes as well as the relationships among employees, customers, and
business partners. Enterprise identity management provides a framework for managing user's
identity information in these increasingly complex systems. This paper introduces the core
concepts of digital identity management, and describes the ways Microsoft ® Windows 2000,
Active Directory™ service, and Microsoft® Metadirectory Services can support the processes
required to manage identity throughout an organization.Digital technology is changing the
relationship between businesses and their customers, and it will transform the roles of
individual workers.

Milas05

Brian Milas
Leveraging an Identity Map for Regulatory IT Compliance
2005-10-17
Sarbanes-Oxley Compliance Journal
http://www.s-ox.com/feature/article.cfm?articleID=1159

Milas05

Brian Milas
Leveraging an identity map fopr regulatory IT compliance
www.s-ox.com
2005-10-17
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Millet03

Stephen T. Kent and Lynette I. Millett
Who Goes There?: Authentication Through the Lens of Privacy
2003
Free Executive Summary ISBN: 0-309-08896-8
http://www.nap.edu/catalog/10656.html

Mogull04

Rich Mogull
How to Spot, and Stop, ‘Phishing’ E-Mail Attacks
Gartner
26 January 2004 ID Number: TG-21-9430
“Phishing” e-mail attacks trick recipients into revealing sensitive information, such as credit
card numbers. Educate employees and customers on how to spot a phishing email, as well as
corporate e-mail policies and procedures.

Mogull05

Ant Allan, Kristen Noakes-Fry, Rich Mogull
Management Update: How Businesses Can Defend Against Social Engineering Attacks
16 March 2005 ID Number: G00126827
Attacks on corporate security often rely on simple forms of deception to trick users into
breaking policies and procedures. The best safeguards are stronger authentication technology
and greater employee awareness.

Montero

Maritza Montero
EL SUJETO, EL OUTRO, LA IDENTIDAD
HUMÁNITAS – Portal temático en Humanidades
_on- objetos de conocimiento interrelacionados son abordados en este trabajo:el sujeto, el
Outro y la identidad. Para ello se presenta un análisis crítico del modo en que la _on-invasi
outro tratado al sujeto, privilegiando la individualidad y definiéndolo a través de la noción de
Sí mismo (Uno). Esta noción es aceptada como base del conocimiento y como sustentadora del
concepto de identidad y de la construcción del Outro. Se examina la construcción aislante del
Uno y el Outro, a pesar de su interinfluencia, y se proponen una _on-invas y una _on-invasive_
de la relación, mostrando _on- es en ella donde se constituye tanto el Uno como el Outro y se
produce el conocimiento. Una revisión crítica de trabajo de Levinas, Dussel, Crossley, Rose,
Freire (entre otros), así como la reflexión proveniente de la praxis de la autora sirven de base
para el análisis de la construcción negativa del Outro y para una propuesta que supere las
formas de exclusión aceptando la distintividad de la otredad, liberando así al Uno.Texto de la
conferencia inaugural del segundo semestre del año 2000, dictada el _on 25 de septiembre en
la sede del Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central
de Venezuela.

Most05

C. Maxine Most
Identity Linkage: identification & authenticationBiometrics and "True Compliance"
April/May 2005
DIGITAL ID WORLD
Compliance is about who did what with what data. Identity management can automate and
provide audit assistance for much of this process, butit relies on the authentication method
used to link an identity to a person. Many types of strong authentication prove only that the
personpossess the token or knowledge required, and this can be passed to another to use
undetectably. Only biometrics prove that an identity matches a person, and compliance
significantly elevates the importance of that in enterprise applications.

Mulligan99

Jerry Berman & Deirdre Mulligan
Privacy in the Digital Age: Work in Progress
Nova Law Review, Volume 23, Number 2, Winter 1999
The Internet and Law
http://www.cdt.org/publications/lawreview/1999nova.shtml
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NECCC

Identity Infrastructure
The National Electronic Commerce Coordinating Council
www.ec3.org
Identity Infrastructure is that bundle of information, technology, processes and law by which
"real world" identity is established, maintained (managed), propagated, shared,
demonstrated, proved or disproved, expressed digitally, etc. Designed and built correctly,
that infrastructure will support citizens' identity needs where, when and how they choose,
and will improve individual privacy while meeting needs for access to information. The
purpose of this document is to provide a thought-provoking look at current and future
functional identity needs and what will be necessary to meet them.The term "identity
management" is a hot, current topic.

NECCC

Identity Theft and Fraud: Who, What, Why, and Steps to Stopping the Epidemic
NECCC Technologies for Early Identity Management Work Group
National Electronic Commerce Coordinating Council
www.ec3.org

NECCC02

Identity Management
December 4-6, 2002
NECCC Annual Conference
For leaders in the public sector, the emerging debate over identity management and the
selections of technology to authenticate citizens and business will be among the most
important of all matters to shape the coming information age.Indeed, as with so many issues
central to government leadership in the information age, the key ideas are as old - or older than the country itself. So it is with the recently invigorated debate over identity
management. The competing policy interests range from protecting citizen freedoms, privacy
and other prerogatives on one end of the scale to ensuring law, order, national security, and
institutional efficiencies on the other end. Indeed, the philosophical and political implications
of choosing various proposed solutions cut to the core of the relationship between
government and citizen - is creation and use of a person's identity flatly subject to central
decree or must it be based upon consent of the governed? The current system of identity in
the United States is, at best, a patchwork of different - sometimes inconsistent - processes,
practices and rules of law.

NECCC02

Identity Management
National electronic commerce coordinating council
www.ec3.org
2002

NECCC03

Identity infrastructure
National electronic commerce coordinating council
www.ec3.org
2003

NECCC04

Identity Management: Are We All On The Same Page?
Prepared by the NECCC Identity Management Work Group
2004
The National Electronic Commerce Coordinating Council
www.ec3.org

NECCC04

Identity management: are we all on the same page?
National electronic commerce coordinating council
www.ec3.org
2004

NECCC05

Federated Identity... Are...weeee...therrrrrre...yyyyet????
Identity Authentication Federation -Cross-Boundary Initiative
NECCC 9th Annual ConferenceNovember 15th, 2005
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NECCC05

Federated Identity: Are We There Yet?
NECCC Identity Authentication Federation
XBI Work GroupNational Electronic Commerce Coordinating Council
2005
www.ec3.org
The concept of federation, while extremely ancient, always requires cutting edge thinking
when applied to any particular set of people, interactions and surrounding circumstances.
Examples of federations from other contexts and through history can help to form a
framework and place the relevant foundational issues in sharper relief.One can see the
binding together of Greek city states in the golden age as a type of federation. In that case,
however, the federation was very loose and for the main purpose of common defense.

NECCC05

Federated identity: are we there yet?
National electronic commerce coordinating council
www.ec3.org
2005

NECCC05

National electronic commerce coordinating council
Identity theft and fraud: who, what, why, and steps to stopping the epidemic
www.ec3.org
2005

Newcombe04

Tod Newcombe
Show Us Your ID
Jul 09, 2004
Government Technology
http://www.govtech.net/magazine/story.print.php?id=90776
For years, counties have struggled to automate one of government’s most paper-intensive
transactions.The recording of land documents leapt forward in the mid-1990s when imaging
technology first turned paper deeds, titles and releases into digital images that could be
electronically captured, indexed, stored and retrieved at will.But the documents, so vital to
property transactions, still arrive from title and mortgage companies in paper form, signed by
the parties involved and witnessed by notaries to ensure the transaction is legal and binding.

NEWS06a

Budapest declaration on ICAO Passports
http://it.slashdot.org/it/06/11/09/1757202.shtml
Sobre documentos de identificação em uso em Portugal

NEWS06b

ITU alerta para os riscos de privacidade e usurpação de identidade online
http://tek.sapo.pt/4M0/710036.html

Nicolett03

Mark Nicolett
Manage Passwords to Secure Your IT Environment
23 December 2003 ID Number: LE-21-8199
Gartner
An effective password management policy is critical to secure your IT environment.Combine
password formation and usage best practices with tools that promote attack resiliency to
ensure that your systems are protected.

OSSIT04

SURVEY ON EU'S ELECTRONIC-ID SOLUTIONS
VERSION 1.0, 10. AUGUST 2004
Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria Secure Information Technology Center Austria
http://www.a-sit.at
Administrative processes in the public and the private sector are increasingly carried out
electronically. For both e-Government and e-Commerce identification and authentication of
the parties involved is needed. Several states have launched or are in the process of defining
electronic identity (e-ID) solutions, such as citizen card projects. This document surveys e-ID
projects of EU member states and gives an overview of pilot projects and standardization
efforts.
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Paiva04

Vitor Paiva
ROUNDTABLE: IDENTITY THEFT: A NEW THREAT FOR CIVIL SOCIETY,
Rountable: identity theft: a new threat for civil society
Brussels, 2004
Lisboa: DCICCEF, 2004. - 8 f., anexos ; 30 cm

Patel05

Ross Patel
Security through obscurity
http://www.bcs.org
2005-1-20

Pauwels05

Eddy Pauwels
Change Governance Series: Making Sense of Regulations and Best Practices
www.serena.com
2005

Penn05

Jonathan Penn
What To Look For In Consumer Strong Authentication Solutions
March 31, 2005
Forrester
www.forrester.com

Pescatore04

Avivah Litan, John Pescatore
Management Update: Catching Phishers Requires MoreThan Bait
Gartner
16 June 2004 ID Number: G00121397
Increasing incidences of phishing attacks are eroding consumer confidence in online
transactions. Service providers can choose from five emerging antiphishing solutions to help
stem this tide.

Peterson06

ErikPeterson
U.S. issues first e-passports to diplomats, citizen issuance to start later in ‚06
www.secureidnews.com

Pfitzmann03

Birgit Pfitzmann
Privacy in Federated Identity Management
IBM Zurich Research Lab
July 2003

PL03

Business Benefits of Federated Identity
April, 2003
http://www.projectliberty.org/
This paper provides a brief overview of the benefits that implementing the LibertyAlliance's
federated network identity management architecture can offer to businesses.The Liberty
Alliance's vision is one of a networked world in which individualsand businesses can more
easily interact with one another, while respectingthe privacy and security of shared identity
information.

Plas06

Joe Vanden Plas
Managing the nightmare of identity theft
http://wistechnology.com/printarticle.php?id=2942
2006-05-09

Ponemon05

Larry Ponemon
Identity Management: The Responsible Information Management Perspective
Digital ID World Conference
May 10, 2005

101 de 123

IDENTIDADE DIGITAL

Ponemon05

Larry Ponemon
Implementing the Binding Corporate Rules Approach to Global Privacy
5thAnnual Global Privacy Symposium
April 12, 2005
Ponemon Institute

Poore01

Ralph Spencer Poore
Identity Theft: Who Are You Anyway?
JULY/AUGUST 2001
PRIVACY

Popp

NicoPopp
A Layered Approach to Online Identity Protection
Verisign

RAND

Biometrics - Facing up to terrorism
http://www.rand.org/pubs/issue_papers/2005/IP218.pdf

Reden03

Armgardvon Reden
Privacy in a global economy
IBM Europe, Middle East, Africa
10.7.2003

Reich91

Robert B. Reich
The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21 Century Capitalism
Ed. Alfred A. Knopf, N. York, 1991

RGI05

Reymann Group, inc
CIO Guide to Sarbanes Oxley: Building a secure access Infrastrucure
www.reymanngroup.com
January 2005

Richards06

Justin Richards
Global security review 2005/2006
www.bsc.org
2006

RTP04

The Definitive Guide To Identity Management
www.realtimepublishers.com
2004

Rubin

Avi Rubin
Security Considerations for Remote Electronic Voting over the Internet
http://avirubin.com
This paper discusses the security considerations for remote electronic voting in public
elections. In particular, we examine the feasibility of running national federal elections over
the Internet. The focus of this paper is on the limitations of the current deployed
infrastructure in terms of the security of the hosts and the Internet itself. We conclude that
at present, our infrastructure is inadequate for remote Internet voting.

Rust04

Gregg Kreizman, Bill Rust
Government ID and Authentication: The Right Project Scope
3 June 2004 ID Number: DF-22-8236
Gartner
The use of a framework can help governments to plan e-service identity andauthentication
initiatives.

Schewarz

Mathew Schewarz
Federated Identity Management
http://www.esj.com
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Schuman06

Evan Schuman
Consumers Resist Retail Biometrics
1/30/2006
http://www.extremenano.com/print_article/Consumers+Resist+Retail+Biometrics/170230.aspx
As assistant director of information systems for the $700 million Piggly Wiggly grocery chain,
Rachel Bolt has been one of the most vocal proponents of biometric retail authentication
systems. At Piggly Wiggly, that system-like almost every other retail biometric system being
tested today-is based on fingerprints.

Seliger01

E.-M. Hamann, H. Henn, T. Scha¨ ck, F. Seliger
Securing e-business applications using smart cards
2001
IBM Systems Journal, VOL 40, NO 3, 2001
As the Internet is used increasingly as a platform for business transactions, security becomes
a primary issue for Internet applications. Some applications are too sensitive for softwareonlysecurity mechanisms. Higher levels of protection can be achieved with smart-card-based
authentication schemes and transaction protocols. In this paper, we provide examples of
typical banking applications implemented with smart cards using symmetrical (DES) and
asymmetrical (RSA) cryptography. We present a pure JavaTM architecture for such
applications, which is intended for use on standard Web application servers and client devices
enabled forWeb browsing and the Java language. It employs applets on the client side to
access smart cards via the OpenCard Framework. The appletscommunicate with
authentication servlets or application servlets on the server side and act as a mediator
between the smart card and theapplication logic on the server.

Shukla05

Silicon05

Rakesh Shukla
Fraud: Risk and Reward Reduce Fraud, Strengthen Internal Controls, and Achieve a Great
ROI
2005-09-07
Beware. Any organization that relies upon paper-based core financial processes is at risk.
Paper-based manual processes in procurement, accounts payable and accounts receivable
significantly increase the risk of fraud. Fraud is of serious concern because it is so difficult to
detect, losses are the hardest to recover and the consequences for companies can be severe.
Now is the time for companies to leverage business process automation and imaging
technology to help prevent fraud, achieve compliance and run a more cost-effective
organization.
ID card vote shames IT industry - ID Cards on Trial
19 October 2005
www.silicon.com

Smet02

Alan De Smet
Unique ID - The numbers that control your life
2002

Smith05

Warren Smith
Combating ID Theft
2005-12-14
Sarbanes-Oxley Compliance Journal
http://www.s-ox.com/feature/article.cfm?articleID=1406

Smith05

Warren Smith
Security as Opportunity - Combating ID theft from a business perspective
www.sox.com/feature/article.cfm?articleID=1406
2005-12-14

Sobel

Richard Sobel
The degradation of political identity under a national identification system
Trustees of Boston University
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SPIPTS03

Seguridad y privacidad para el ciudadano en la era digital posterior al 11 de septiembre:
una visión prospectivaVersión española
_olit 2003
Insitute for Prospective Technological Studies
El presente informe analiza algunas _oliticame tecnológicas en auge y explica sus posibles
efectos sobre la privacidad y la seguridad del ciudadano.Las hipótesis del _olitic son:??el
_oliticame entre la libertad individual, reflejada en la protección de la privacidad, y la
necesidad del Estado de mantener la ley y el orden mediante políticas de seguridad, há sido
_oliticame lentamente en el marco de las sociedades democráticas;??este _oliticame se está
viendo alterado principalmente por dos factores: la implantación de las _oliticamen de
información y comunicación (TIC), junto a sus aplicaciones comerciales y gubernamentales, y
por las respuestas de los gobiernos al aumento en delincuencia y terrorismo.

SPMI06

DNI Electrónico
29/05/2006
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA
Área de Informática

SPYWAREGUIDE

Identity Theft and Spyware- The New Threat
http://www.spywareguide.com/articles/identity-theft.html

Strom03

David Strom
Federated Identities Create New Security Risks
EDPACS
THE EDP AUDIT, CONTROL, AND SECURITY NEWSLETTER
FEBRUARY 2003 VOL. XXX, NO. 8
The latest threat to corporate networks is not some gang of script kiddies based in a far-off
land, sharpening up their cod-ing skills and exploiting your unsuspecting Windows server
security loopholes. The trouble lies within, and this new threat has to do with the loosely
coupled Web identities called feder-ation that is being bandied about. The notion is simple to
explain but complex to implement, and even more difficult to implement securely. Federated
identities are portable across normally impervious enterprise boundaries, such as your own
directory server, firewalls, and other perimeter security devices. Why bother? Well, if you are
developing any Web services applications, you eventually are going to want to have federated
identities. You have data that you want to share with others, and you want some of their data
to incorporate into your own purposes. A good example is the notion of several different
companies cooperating on a single transaction (such as booking a trip that involves air-lines,
rental cars, and hotel rooms; the federated identity could mean a single sign-on and linking
all these transactions on different sites). A friend of mine working for a healthcare provider
spoke to me about the 150,000 users on his network, and most of them are working for other
companies. Right now he has a mess on his hands managing all the network log-in identities.
With federation, he has a prayer of making some sense of this.

SUN04

Identity Anarchy
Identity Grid
May 2004www.sun.com
To get more value from their IT investments, many businesses are seeking new and different
ways to integrate theirIT resources and make them more universally available throughout the
enterprise. By optimizing their consumptionof IT resources, businesses can dramatically
reduce their costs, control risks, and improve their agility.The Identity Grid is an organizing
principle for integrating and exchanging “people data,” or identity data, andmaking the data
broadly available across the enterprise. Because identity data is integral to every relationship
anenterprise is engaged in – be it with customers, partners, or employees – identity data is in
the critical path ofsuccessful electronic business.
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Sun04

Identity Anarchy
May 2004
www.sun.com
Business success increasingly depends upon context-rich interaction between information
systems and people.This interaction, in turn, requires the existence of easily accessible data
stores of reliable information about the people who need to do the interacting – in other
words, identity information. In most cases, the data stores exist in a state of anarchy. In a
typical enterprise, there is no central data store of identity information, nor is there a single
authoritative source of user access privilege and profile information. Information is not
always synchronized.Applications must share information with other applications while
ensuring security and privacy, but there is no master plan for doing so.A new approach to
identity management, called Federated Identity Management, establishes a unifying network
that pulls identity information together into a cohesive and comprehensive management
picture. Federated Identity Management is nonintrusive and nondisruptive. It “federates”
loosely coupled stores of identities from a management perspective, but leaves the rich
identity information in its distributed locations. In this way, Federated Identity Management
streamlines business without weakening existing security or privacy safeguards.In today’s
interconnected business world, your success increasingly depends upon the interaction of
employees, partners, suppliers, distributors, dealers, prospects, and customers with
information systems.

Sun04

Identity Management: Technology Cornerstone of the Virtual Enterprise
October 2004
www.sun.com

SUN04

Privacy and Data Protection: Mitigating the Risks of Information Exposure
July 2004
www.sun.com

Sun04

The Business Case for Identity Management
September 2004
www.sun.com

Sun04

The Role of Identity Management in Gramm-Leach-Bliley Compliance
September 2004
www.sun.com

Sun04

The Role of Identity Management in Sarbanes-Oxley Compliance
October 2004
www.sun.com

Sun05

Identity Auditing: Taking Compliance Beyond the Baseline
April 2005
www.sun.com

SUN05

Privacy for Pragmatists: A Privacy Practitioner’s Guide to Sustainable Compliance
August 2005
Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Sun05

THE ROLE OF IDENTITY MANAGEMENT IN MEETING THE CHALLENGES OF FINANCIAL
SERVICES ORGANIZATIONS
October 2005
www.sun.com
From banks and investment brokerages to financial services professionals and insurance
companies, financial servicesorganizations of all kinds face a unique set of interdependent
challenges today.As part of one of the most highly regulated industries in the world,
companies in the financial services sector are increasingly driven by the growing need to
comply with regulatory and legal requirements governing the integrity, security, and privacy
of the data they manage. And as companies that routinely handle extremely sensitive and
private information for individuals and businesses, they are also front and center when it
comes to the challenge of finding ways to reduce operational risks associated with keeping
such data secure.Meeting these challenges - regulatory compliance and risk reduction - can be
a costly proposition if it's not approached with the right planning, strategy, and tactics.
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SWSO

E-Voting: informations sur le vote par Internet
Site officiel de l’Etat de Genève
http://www.geneve.ch/evoting/

Thomas

Daniel Thomas
No more guns blazing for silent thieves
http://news.ft.com

Tisington05

Patrick Tissington
Identity cards: do they work?
Intersec, Surrey, V.15,n.2 (February 2005), p.60-61

TISSINGTON

TISSINGTON, Patrick
Identity cards: do they work? / Patrick Tissington
Intersec, Surrey, V.15,n.2 (February 2005), p.60-61
O governo do Reino Unido considerou recentemente introduzir de novo o uso obrigatório de
bilhete de identidade para todos os cidadãos, situação que tinha caído em desuso desde
1952. O autor tece algumas considerações quanto aos elementos de identificação que
poderão ser introduzidos neste documento, seu recurso a novas tecnologias, inclusivé
elementos biométricos, seus custos e sua eficácia.

TNT06

IDENTITY ZONE: Know Identity. No Worries
January 2006
Trusted Network Technologies
A monthly newsletter providing news & views on identity and its role in managing risk,
compliance, and the extended enterprise.

Torrieri06

Marisa Torrieri
New government smart ID cards slowly coming along
www.rfidnews.org
2006-5-18

UKCITU

Modernising government — FRAMEWORK FOR INFORMATION AGE
GOVERNMENTAuthentication
Uk government (CITU)
http://www.iagchampions.gov.uk

UKHO05

Identity Cards Bill - Race Equality Impact Assessment
Home Office - UK
Introduced to House of Commons
25 may 2005

UKHOa

Identity Cards Briefing
May 2005
Home Office - UK

UKHOb

Identity Cards Frequently Asked Questions
http://www.identitycards.gov.uk/faq.html
Home Office - UK

UKHOe

Smart cards
Modernising Government - Framework for information age government website
http://www.iagchampions.gov.uk.

UKIT

O que está a ser feito no Reino Unido (relatórios, boas práticas, etc)
http://www.identity-theft.org.uk/what-is-being-done.htm

UKLAP

Liberty Technology Tutorial
Liberty Alliance Project
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UKLHR06

ID Cards - technology
2006
http://www.liberty-human-rights.org.uk/privacy/id-card-technology.shtml
Liberty is one of the UK's leading human rights and civil liberties organisations. It was founded
as the National Council for Civil Liberties in 1934 and has campaigned for equal rights for over
70 years.

UKLHRa

ID Cards - the current debate in context
http://www.liberty-human-rights.org.uk/privacy/id-cards-context.shtml
Liberty is one of the UK's leading human rights and civil liberties organisations. It was founded
as the National Council for Civil Liberties in 1934 and has campaigned for equal rights for over
70 years.

UKLHRb

Identity Cards
http://www.liberty-human-rights.org.uk/privacy/id-cards.shtml
Liberty is one of the UK's leading human rights and civil liberties organisations. It was founded
as the National Council for Civil Liberties in 1934 and has campaigned for equal rights for over
70 years.

UKLHRc

ID Cards - Fiction And Fact
www.liberty-human-rights.org.uk

UKLHRd

Prevent The Death Of Privacy
www.liberty-human-rights.org.uk

UKLSE05

An assessment of the UK Identity Cards Bill and its implications
The Identity Project
The LSE Identity Project Report: June 2005
Published by the Department of Information Systems, the London School of Economics and
Political Science
http://is.lse.ac.uk
The government’s identity card proposals have far-reaching implications. The creation of a
nation-wide population database on such a scale and with such complexity has rarely been
attempted anywhere in the world. It is not surprising, therefore, that the proposals have
sparked a lively debate throughout British society.The Government asserts that its version of
a national identity system offers the potential to combat the threat of terrorism, identity
fraud and illegal working. Critics of the proposals warn that the scheme is fraught with
challenges and pitfalls. It is of utmost importance that we reconcile these views and find a
constructive way forward.

UKPI

National ID Cards
http://www
privacyinternational.org

UKPI04

A NATION DIVIDED
May 2004
Privacy International
www.privacyinternational.org
Views of the British public on the Government’s proposed National Identity Card UK public
survey commissioned by Privacy International & conducted by YouGov.

UN

E-Government Case Studies: e-ID Cards
United Nations - DPADM/UNDESA
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UNISYS

Identity theft prevention and detection: Are your branch banking customers at risk
Results from a two-part Unisys study on consumer perceptions of identity theft, and how bank
personnel address the issue.
www.unisys.com

Unisys04

e-ID: Securing the Mobility of Citizens and Commerce in a Greater Europe
Saint-Paul-de-Vence
France
February 18-20, 2004
A Thought Leadership Summit Sponsored by Unisys Unisys Corporation

UNISYS05

September, 2005
Awareness of Identity Theft - Global Survey Results
Unisys Global Marketing
www.unisys.com

USAPWG04

Phishing Activity Trends Report
November, 2004
Phishing is a form of online identity theft that uses spoofed emails designed to lure recipients
to fraudulent websites which attempt to trick them into divulging personal financial data such
as credit card numbers, account usernames and passwords, social security numbers, etc. By
hijacking the trusted brands of well-known banks, online retailers and credit card companies,
data suggests that phishers are able to convince up to 5% of recipients to respond to them. As
a result of these scams, an increasing number of consumers are suffering credit card fraud,
identity theft, and financial loss.The Phishing Activity Trends Report analyzes phishing attacks
reported to the Anti-Phishing Working Group (APWG) via the organization’s website at
http://www.antiphishing.org or email submission to reportphishing@antiphishing.org.The
APWG phishing attack repository is the Internet’s most comprehensive archive of email fraud
and phishing activity.

USCYBERCRIME

Identity Theft: The Crime of the New Millennium
http://www.cybercrime.gov/usamarch2001_3.htm

USFFIEC

Authentication in an Internet Banking Environment
Federal Financial Institutions Examination Council
2002
http://www.ffiec.gov

USGT01

Mitnick: Identity Theft Easy as Pie
Newsbytes
Mar 06, 2001
Government Technology
http://www.govtech.net/news/story.print.php?id=3921

USGT05

Confessions of an Identity Thief
Government Technology
Apr 04, 2005
http://www.govtech.net/news/story.print.php?id=93584

USNCJRS

ID Theft - US National Criminal Justice Reference Services
http://www.ncjrs.gov/spotlight/identity_theft/summary.html

USNSTCS06

Biometrics Catalog - Introduction to Biometrics
2006
National Science & Technology Council Subcommittee on Biometrics
http://www.biometricscatalog.org/NSTCSubcommittee/default.asp
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USPI05

About Privacy International
05/01/2005
Privacy International (PI) is a human rights group formed in 1990 as a watchdog on
surveillance and privacy invasions by governments and corporations. PI is based in London,
England, and has an office inWashington, D.C. PI has conducted campaigns and research
throughout the world on issues ranging from wiretapping and national security, to ID cards,
video surveillance, data matching, medical privacy, and freedom of information and
expression.

USRS

The Lion and the Gazelle
http://www.realsecurity.us

UST06

E-world outpaces ethics - Cyberspace unconfidential
Usa Today
http://usatoday.com
2006-1-26

Vining04

Gregg Kreizman, Jeff Vining
Border ID Biometrics Will Do Little to Stop Terrorism
15 September 2004 ID Number: G00123504
Gartner
Implementation and standards issues will prevent biometric technologies from reducing
terrorism. However, these problems will not deter governments from pursuing biometric
border security and travel document initiatives.

VM

Global e-Identity initiative launched by LogicaCMG
LogicaCMG has launched a new e-Identity initiative that will provide aglobal centre of
excellence for the development of solutions for electronic identification, travel documents,
border crossing and public safety initiatives.
Vision Magazine
http://www.visionmagazine.net/Magazines/ArchiveStory.asp?intID=1122

Votehere

VoteHere
Dategrity Corp.
http://www.votehere.com/default.php

W3C01

Requirements for a Global Identity Management Service
A Position Paper from OneName Corporation for the W3C Workshop on Web Services
11-12 April 2001
http://www.w3.org/2001/03/WSWS-popa/paper57

Wagner03a

Roberta J. Witty, Ray Wagner
The Growing Need for Identity and Access Management
7 November 2003 ID Number: AV-21-4512
Identity and access management solutions are gaining momentum in a wide range of
industries, but there is still a great deal of confusion around what IAM means to the
enterprise.

Wagner03b

Roberta J. Witty, Ray Wagner
Suites May Solve Identity and Access Management Issues
19 November 2003 ID Number: SPA-21-5833
The complexity and cost of integration can offset the advantages of identity and access
management technologies. For many enterprises, the solution may be a product suite.

Wagner04

Ray Wagner
Demands for Strong Authentication Will Affect MSPs’ SLAs
2 March 2004 ID Number: SPA-22-2773
Gartner
Managed service providers often use many personnel to serve their enterprise clients. This
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makes access control difficult when clients’ networks require strong, token-based
authentication; service-level agreements may be affected.
Wallach03

Tadayoshi Kohno, Adam Stubblefield, Aviel D. Rubin, Dan S. Wallach
Analysis of an Electronic Voting System
July 23, 2003

Weiss05

Toby Weiss
Standards Based Approach To Integrating Authentication
2005-12-16
Sarbanes-Oxley Compliance Journal
http://www.s-ox.com/News/detail.cfm?articleID=1458

Welty00

Nicola Guarino, Christopher Welty
Identity, Unity, and Individuality: Towards a Formal Toolkit for Ontological Analysis
Appeared in Proceedings of ECAI-2000: The European Conference on Artificial Intelligence.
IOS Press
August, 2000
We introduce here the notions of identity and unity as they have been discussed in
Philosophy, and then provide additional clarifications needed to use these notions as
fundamental tools in a methodology for ontology-driven conceptual analysis. We show how
identity and unity complement each other under a general notion of individuality, and
conclude with an example of how these tools can be used in analysis to help check the
ontological consistency of taxonomies.

Wheatman05

Roberta J. Witty, Ant Allan, John Enck, Clare Hirst, Barry Runyon, Ray Wagner, Earl L.
Perkins, John Pescatore, Vic Wheatman
Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies
21 June 2005 ID Number: G00127743
Other than biometrics, most identity and access management technologies are maturing.
Investing in an overhyped technology too early can waste funds, while delaying too long could
give competitors an edge. Vendor hype concerning IAM technologies needs deflating.

Whetaman04

Clare Hirst, Ray Wagner, Vic Wheatman
Assess Authentication Methods for Strong System Security
3 August 2004 ID Number: TU-23-3974
Gartner
Passwords are cheap, but you get what you pay for. For strong authentication, combine two
or more authentication methods to control user access to information systems.Through 2005,
tokens will be the best investment.

Wiggins02

Dion Wiggins
Hong Kong's Multiapplication Smart ID Card
15 February 2002 ID Number: COM-15-4907
Gartner
Hong Kong plans to implement a "smart" identity card for all residents in May 2003. This card
will contain identity information and provide support for value-added applications from
government and third-party businesses.

Windley

Phillip J. Windley
Digital ID and eGovernment
http://www.windley.com
Governments are vitally concerned with identity and yet, paradoxically, most governments
have been largely unwilling to take a leadership role in the digital identity arena.As
commonly used, the term "digital identity" refers to a set of properties about an individual
that are associated together and available in electronic form. Identities, digital or otherwise,
are assumed to be unique. Normally when we talk about identity, we think of people, but
that need not be the case. For example, vehicleshave unique identities and states go to great
lengths to establish and secure those identities in the form of vehicle titles.
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Windley03

Phillip J. Windley
Digital ID and eGovernment
www.windlwy.com
2003

Windley03

Phillip J. Windley
Digital ID and eGovernment
http://www.windley.com
2003

Witty03

Roberta J. Witty
Five Business Drivers of Identity and AccessManagement
31 October 2003 ID Number: SPA-21-3673
The primary reasons to implement IAM solutions are business facilitation, costcontainment,
operational efficiency, IT risk management and regulatory compliance. IAMalso ensures a
secure access control infrastructure.

Woodward00

John D. Woodward
Biometric Backgrounder – A Publication Addressing Law & Policy Concerns of Biometrics
June 7, 2000
Update on the European Union Data Protection DirectiveThe European Union Data Protection
Directive provides comprehensiveprivacy protection for personal information applicable to all
fifteen EU member states. Farreaching in scope, the Directive’s definition of personal data
includes biometric identification records. Moreover, the Directive applies to American
organizations handling data in the EU. For the past several years, the EU and US have been
negotiating how the Directive should apply to US organizations transferring data between the
US and EU. A so-called “safe _olitic” agreementis likely to take effect in July 2000.

I.4. Sítios web nacionais
[Entidades oficiais]
CC06

Sítio Web do Cartão do Cidadão
http://www.cartaodocidadao.pt/

CEGER06

CEGER Entidade Certificadora e Acreditadora do Estado
http://www.ceger.gov.pt/

CNPD06

Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD)
http://www.cnpd.pt/

ITIJ

ITIJ autoridade credenciadora
http://www.itij.mj.pt/ac/index.html

PJ06a

Polícia Judiciária
http://www.pj.pt/

PJ06b

Legislação relacionada com TIC
http://www.pj.pt/htm/legislacao/informatica.htm

PSE06

Programa de Segurança Económica (SIS-PSE)
http://www.pse.com.pt/

SEF

SEF/MAI
http://www.sef.gov.pt/

UCMA06

Portal Web da Unidade de Coordenação para a Modernização Administrativa
http://www.ucma.gov.pt/
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[Especializadas em segurança de informação]
FCCNCERT

Serviço de Resposta a Incidentes de Segurança Informática (FCCN CERT)
http://www.cert.pt/

INFOSEC

InfoSecONline.pt
http://www.infosec.online.pt/infosec/home.php

ISMS

Comunidade Portuguesa de Segurança da Informação (ISMS.pt)
http://ismspt.blogspot.com/

SEGURANET

SeguraNet – Para uma Internet mais Segura
http://www.seguranet.crie.min-edu.pt/segura/index_profs_eseguranca.htm

XSECURITY

XSecurity.ws
http://www.xsecurity.ws/v2/index.php

[Sistema financeiro]
BP

Banco de Portugal
http://www.bportugal.pt/

CMVM

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
http://www.cmvm.pt/

Euronext

Euronext Lisboa
https://www.euronext.pt/homepage.html

SIBS

Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS)
http://www.sibs.pt/

Unicre

Unicre
http://www.unicre.pt/

I.5. Sítios web internacionais
[Entidades oficiais]
AIC

Phishing - Australian Institute of Criminology
http://www.aic.gov.au/publications/htcb/htcb009.html

DHS06

DHS: Department of Homeland Security
http://www.dhs.gov/index.shtm

ECDP

European Commission - Data Protection
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm

ECFPEG

European Commission - Fraud Prevention Expert Group
http://ec.europa.eu/internal_market/fpeg/index_en.htm

ENISA

European Network and Information Security Agency (ENISA)
http://www.enisa.eu.int/

OECD

OECD Culture of Security
http://www.oecd.org/site/0,2865,en_21571361_36139259_1_1_1_1_1,00.html

OECD

SCOPING STUDY FOR THE MEASUREMENT OF TRUST IN THE ONLINE ENVIRONMENT (OECD)
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http://www.oecd.org/dataoecd/26/15/35792806.pdf
USCONSUMER

About Id Theft
http://www.consumer.gov/idtheft/con_about.htm
http://www.consumer.gov/idtheft/id_federal.htm

USDOJ

Identity Theft (2004)
http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1271

USDOJ

US Dept. of Justice
http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/idtheft.html

USFTC

Federal Trade Comission - Take charge...
http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/idtheft.pdf

USPA04

USA PATRIOT Act Page
http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html

[Sistema financeiro]
APACS

UK Payments Association (APACS)
http://www.apacs.org.uk/payments_industry/payment_fraud.html

BITS

BITS Financial Services Roundtable
http://www.bitsinfo.org/p_publications.html#SRA

ECBS

European Committee on Banking Standards (ECBS)
http://www.ecbs.org/Publications/security.htm

FFIEC

FFIEC Information Technology Examination Handbook
http://www.ffiec.gov/ffiecinfobase/html_pages/it_01.html

PCISS

Payment Card Industry Security Standards
https://www.pcisecuritystandards.org/

[Referências especializadas em Segurança de Informação –
Organizações Independentes]
APWG

Anti Phishing Working Group
http://www.antiphishing.org/

CERTCC

CERT Coordination Center
http://www.cert.org/

FAP

Fraud Advisory Panel
http://www.fraudadvisorypanel.org/

GSO

Get Safe Online
http://www.getsafeonline.org/

ISACA

ISACA Security Resources
http://www.isaca.org/Template.cfm?Section=Security&Template=/TaggedPage/TaggedPageDi
splay.cfm&TPLID=19&ContentID=8748

NISTCSRC

National Institute of Standards and Technology (NIST) – Computer Security Resource Center
http://csrc.nist.gov/
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ONGUARD

OnGuard Online.Gov
http://onguardonline.gov/index.html

SANSa

SANS Institute
http://www.sans.org/

SANSb

SANS Institute – Internet Storm Center
http://isc.sans.org/

[Referências especializadas em Segurança de Informação –
Fornecedores de Tecnologias]
HP

HP Personal Computing Security Resource Center
http://h20239.www2.hp.com/techcenter/security/index.htm

Mcafee

Mcafee Threat Center
http://www.mcafee.com/us/threat_center/default.asp

Microsoft

Microsoft Security Home Page
http://www.microsoft.com/security/default.mspx

Oracle

Oracle Security Information & Best Practices
http://www.oracle.com/security/security-best-practices.html

OWASP

Open Web Application Security Project (OWASP)
http://www.owasp.org/index.php/Main_Page

Sun

Sun Security Resources
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=security/sec
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II. LEGISLAÇÃO PORTUGUESA RELACIONADA COM TIC
(Fonte: sítio Web da Polícia Judiciária: http://www.pj.pt/htm/legislacao/informatica.htm)

Dec Reg 25/2004

Decreto Regulamentar n.º 25/2004 de 15 de Julho de 2004
Regulamenta o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico
dos documentos electrónicos e da assinatura digital

Desp 21322/2005

Despacho n.º 21322/2005 de 11 de Outubro
Gabinete do Ministro da Justiça: Generalização e operacionalização das compras
electrónicas; representante de cada organismo no projecto-piloto das compras
electrónicas

Desp conj
651/2004

Despacho conjunto n.º 651/2004 de 09 de Novembro
Plano de Acção para a Justiça na Sociedade da Informação

Desp conj
89/2005

Despacho conjunto n.º 89/2005 de 28 de Janeiro
Valor probatório dos documentos electrónicos, a assinatura electrónica
e a actividade de certificação de entidades certificadoras - pagamento de taxas por
parte das entidades certificadoras.

DL 1/2005

Decreto-Lei n.º 1/2005 de 04 de Janeiro
Estabelece o regime da contratação pública relativa à locação e aquisição de bens,
serviços e redes de comunicações electrónicas, bem como dos equipamentos e serviços
conexos, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, alterando o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

DL 116-A/2006

Decreto-Lei n.º 116-A/2006 de 16 de Junho
Procede à criação do Sistema de Certificação Electrónica do Estado - Infra-Estrutura de
Chaves Públicas e designa a Autoridade Nacional de Segurança como autoridade
credenciadora nacional

DL 116-B/2006

Decreto-Lei n.º 116-B/2006 de 16 de Junho
Primeira alteração à Lei Orgânica do Centro de Gestão da Rede Informática do
Governo, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 184/98, de 6 de Julho, adaptando-a ao
Sistema de Certificação Electrónica do Estado - Infra-Estrutura de Chaves Públicas

DL 122/00

Decreto-Lei n.º 122/00, de 4 de Julho
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/9/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 11 de Março, relativa à protecção jurídica das bases de
dados.

DL 144/01

Decreto-Lei n.º 144/01
Aprova a regulamentação da base de dados da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais.

DL 16/2005

Decreto-Lei n.º 16/2005 de18 de Janeiro
Presidência do Conselho de Ministros
Cria a UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, I. P.

DL 290-D/99

Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 02 de Agosto
Aprova o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital.

DL 323/2001

Decreto-Lei n.º 323/2001 de 17 de Dezembro
Procede à conversão de valores expressos em escudos para euros em legislação da área
da justiça

DL 352/99

Decreto-Lei n.º 352/99, de 3 de Setembro
Estabelece o regime jurídico dos ficheiros informáticos da Polícia Judiciária.

DL 48/95

Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março
Aprova o Código Penal (Art.º 193.º - Devassa por meio de informática).
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DL 58/00

Decreto-Lei n.º 58/00, de 18 de Abril
Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 98/48/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de Julho, relativa aos procedimentos de informação no domínio das
normas e regulamentações técnicas e as regras relativas aos serviços da sociedade da
informação.

DL 62/2003

Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de Abril de 2003
Altera o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos
documentos electrónicos e da assinatura digital

DL 66/2005

Decreto-Lei n.º 66/2005 de 15 de Março
Regula a transmissão e recepção por telecópia e por via electrónica de documentos
com valor de certidão respeitantes aos arquivos dos serviços dos registos e do
notariado ou destinados à instrução dos respectivos actos ou processos ou a arquivo
nos mesmos serviços, revogando o Decreto-Lei n.º 461/99, de 5 de Novembro

DL 68/2005

Decreto-Lei n.º 68/2005 de 15 de Março
Altera o regime de construção, gestão e acesso a infra-estruturas instaladas no domínio
público do Estado para alojamento de redes de comunicações electrónicas

Lei 5/2004

Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro
Lei das Comunicações Electrónicas

Lei 67/98

Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro
Lei da Protecção de Dados Pessoais - (transpõe para a ordem jurídica portuguesa a
Directiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de
1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
dos dados pessoais e à livre circulação desses dados).

Lei 7/2003

Lei 7/2003, de 9 de Maio
Autoriza o Governo a legislar sobre certos aspectos dos serviços da sociedade de
informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno, transpondo
para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 8 de Junho

Lei 7/2007

Lei nº 7/2007 de 5 de Fevereiro
Cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização

Lei Constitucional Lei Constitucional n.º 1/2001, de 12 de Dezembro (5.ª Revisão da Constituição da
n.º 1/2001
República Portuguesa) - Art.º 35.º
Utilização da Informática.
Lei n.º 109/91

Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto
Lei sobre a criminalidade informática.

Lei n.º 41/2004

Lei n.º 41/2004. DR 194 SÉRIE I-A de 2004-08-18
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/58/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativa ao tratamento de dados pessoais e à
protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas

Lei n.º 65/98

Lei n.º 65/98, de 2 de Outubro
Altera o Código Penal (Art.º n.º 221.º - Burla informática e nas comunicações).

Port 1178-E/2000

Portaria n.º 1178-E/2000, de 16 de Dezembro de 2000
Determina que as peças processuais a apresentar em suporte digital devam sê-lo em
disquette de 3,5'' ou em CD-ROM

Port 642/2004

Portaria 642/2004, de 16 de Junho de 2004
Regula a forma de apresentação a juízo dos actos processuais enviados através de
correio electrónico, assim como as notificações efectuadas pela secretaria aos
mandatários das partes. Revoga a Portaria n.º 337-A/2004, de 31 de Março

Port 728-A/2006

Portaria n.º 728-A/2006 de 24 de Julho
Regulamenta a entrega do procedimento de injunção através da Internet
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Port170/2007

Portaria nº 170/2007 de 6 de Fevereiro
Estabelece os requisitos da apresentação de requerimentos de certificados do registo
criminal e da respectiva transmissão, por via electrónica, aos serviços de identificação
criminal da Direcção-Geral da Administração da Justiça

RCM 110/00

Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/00, de 22 de Agosto
Aprova a Iniciativa Internet e adopta o respectivo plano de acção.

RCM 113/2006

Resolução do Conselho de Ministros nº 113/2006 de 14 de Setembro
Autoriza a abertura de concurso público para a contratação de serviços de transmissão
de dados e acesso à Internet, pelo período de três anos, para os organismos que
integram a Rede de Comunicações da Justiça (RCJ)

RCM 115/98

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/98. DR 201/98 SÉRIE I-B de 1998-09-01
Cria a Iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico

RCM 137/2005

Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2005 de 17 de Agosto
Determina a adopção do sistema de facturação electrónica pelos serviços e organismos
da Administração Pública

RCM 171/2005

Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/2005 de 03 de Novembro
Aprova a criação da Entidade de Certificação Electrónica do Estado (ECEE)

RCM 181/2004

Resolução do Conselho de Ministros n.º 181/2004 de 22 de Dezembro
Aprova o Guia para as Comunicações na Administração Pública, que fixa os princípios
por que se devem reger as comunicações na Administração Pública

RCM 5/90

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/90, de 28 de Fevereiro
Aprova as instruções sobre a segurança informática (SEGNAC 4).

RCM 63/2006

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2006 de 18 de Maio
Aprova o Programa Legislar Melhor

RCM 90/2005

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2005 de 15 de Março
Missões da Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa (UCMA)

RCM 94/99

Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/99, de 25 de Agosto
Resolução do Conselho de Ministros relativa à iniciativa nacional para o comércio
electrónico.

Rectif 22/98

Declaração de Rectificação n.º 22/98, de 28 de Novembro
Rectifica a Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro.

Rectif6-C/2000

Declaração de Rectificação n.º 6-C/2000, de 31 de Maio
Rectifica o Decreto-Lei n.º 58/00 de 18 de Abril.

Res AR 66/2004
de 2004/10/15

Resolução da Assembleia da República n.º 66/2004 de 2004/10/15
Recomenda ao Governo a tomada de medidas com vista ao desenvolvimento do
software livre em Portugal

Outras notas
Criminalidade
informática –
legislação
portuguesa

Temos, desde 1991 uma lei “específica” - a Lei da Criminalidade Informática (109/91, de 17
de Agosto), adoptada na sequência da Recomendação nº 9/89(1) , de 13 de Setembro de
1989, do Conselho da Europa.
Entretanto, Portugal assinou, 23 de Novembro de 2001, em Budapeste, a Convenção sobre
Cibercrime do Conselho da Europa.
Da discussão em plenário resultou a aprovação, (no dia 23.10.03) na generalidade, da
Proposta de Lei 96/IX/2, do Governo, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002, relativa ao
tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações
electrónicas.
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Crime Informático na Lei portuguesa
Em Portugal, não há nenhum diploma legal que acolha a expressão “cibercrime”. O nosso
legislador acolheu a expressão crime informático (ou criminalidade informática) que traduz a
expressão anglo-saxónica “computer crime”.
A referida lei (109/91) versa sobre crimes como a falsidade e a sabotagem informáticas, os
danos relativos a dados ou programas informáticos, o acesso ilegítimo a sistemas ou redes
informáticos, a intercepção ilegítima ou a reprodução ilegítima de programa protegido. As
regras incluídas neste diploma aplicam-se tanto às pessoas singulares como a empresas e
outras pessoas colectivas.
A realidade “cibercrime” é identificada genericamente com um conjunto de condutas
praticadas por meio de computadores e mais recentemente, através da Internet. É, contudo,
possível dividir os crimes informáticos em três ou quatro grupos. No primeiro grupo incluemse os típicos crimes informáticos, que se encontram identificados na Lei da Criminalidade
Informática, como a intercepção ilegítima. Depois temos um grupo de infracções em que o
computador surge apenas como instrumento da prática do crime, como são disso exemplos a
burla informática ou o abuso de cartão de garantia ou de crédito. O terceiro grupo tem a ver
com os conteúdos na Internet, como a pedofilia, ou os direitos de autor sobre conteúdos
disponíveis na rede ou sobre programas informáticos. Este último tipo é, em regra,
autonomizado, dada a sua importância.
A legislação sobre Criminalidade Informática em Portugal não se esgota na Lei da
Criminalidade Informática – Lei 109/91, de 17 de Agosto.
Desde logo, no Código Penal estão previstos crimes como a burla informática (art.º 221º), a
difamação (artigo 180.º), a devassa por meio da informática (artigo 193.º), o abuso sexual de
crianças - mais concretamente a difusão de pornografia infantil através da Internet, (que cai
no âmbito da previsão da al. d) do n.º 3 do art. 172º) -, a ameaça e coacção cometidas
através da Internet, reguladas em termos genéricos nos artigos 153.º a 155.º ou o abuso de
cartão de garantia ou de crédito (art. 225º).
Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 252/94 de 20 de Outubro, que transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio, relativa ao regime
de protecção jurídica dos programas de computador, estipula expressamente no seu artigo
14º que “um programa de computador é penalmente protegido contra a reprodução não
autorizada” remetendo directamente, no n.º 2 do mesmo artigo, para o disposto no n.º 1 do
artigo 9.º da Lei da Criminalidade Informática.
Quanto aos crimes como o acesso indevido a dados pessoais ou viciação ou destruição de
dados pessoais é aplicável a Lei n.º 67/98 - Lei da Protecção de Dados Pessoais, que transpõe
para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados.
Refira-se ainda que a Internet é palco privilegiado para a violação dos Direitos de Autor,
aplicando-se, nesta matéria, o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, artigos 195º
e seguintes, quanto aos crimes de usurpação e contrafacção. São aguardadas modificações a
este diploma na sequência da transposição para o ordenamento jurídico nacional da Directiva
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à
harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da
Informação. (6)
Finalmente, encontram-se previstos especificamente na Lei da Criminalidade Informática, os
seguintes crimes (7): falsidade informática (artigo 4.º); dano relativo a dados ou programas
informáticos (artigo 5.º); sabotagem informática (artigo 6.º); acesso ilegítimo (artigo 7.º);
intercepção ilegítima (artigo 8.º) e reprodução ilegítima de programa protegido (artigo 9.º).
Jurisprudência nacional
Desde a entrada em vigor da Lei da Criminalidade Informática, esta tem sido aplicada nos
tribunais portugueses, com alguma regularidade, embora as sentenças ou acórdãos
conhecidos sejam em número diminuto. Grande parte das decisões proferidas em Portugal
nesta matéria constituem decisões de primeira instância, o que dificulta o seu conhecimento,
dado não estarem organizadas em bases de dados. Em seguida citamos algumas, a título
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exemplificativo:
1 - Falsidade informática e Burla Agravada (artigo 4.º da Lei da Criminalidade Informática e
art.ºs 217.º e 218.º n.º 2 al. a) do Código Penal)
Sentença do Tribunal Judicial de Coruche (texto integral transcrito no Boletim n.º 1 da
Delegação de Santarém da O.A., disponível em:
http://www.oa.pt/delegacoes/minisites/genericos/detalheArtigo.asp?sidc=13085&ida=8498
(8)
Nesta sentença, o Tribunal Judicial de Coruche condenou dois arguidos pela prática do crime
de falsidade informática e crime de burla.
2 - Sabotagem informática e acesso ilegítimo (artigos 6.º e 7.º da Lei da Criminalidade
Informática);
Sentença da 9ª Vara Criminal do Círculo de Lisboa, 3ª Secção do Tribunal da Boa Hora,
Processo 1/97, texto integral disponível em Direito da Informática nos Tribunais Portugueses,
Manuel Lopes Rocha, 1999, Ed. Centro Atlântico, pp. 17 e segs.
Trata-se de uma sentença simbólica, já que é uma das primeiras decisões de tribunais
portugueses que refere a Internet.
Nesta decisão, um jovem pirata informático (hacker) é condenado pelo crime de sabotagem
informática, p. e p. pelo artigo 6.º, nº 1 da Lei 109/91, de 17 de Agosto, tendo-lhe sido
aplicada pena de multa.
3 – Acesso ilegítimo e dano relativo a dados ou programas informáticos (artigos 7.º e 5.º da
Lei da Criminalidade Informática);
Sentença da 7ª Vara Criminal do Círculo de Lisboa, 2ª Secção do tribunal da Boa Hora,
Processo 432/97, texto integral disponível em Direito da Informática nos Tribunais
Portugueses, Manuel Lopes Rocha, 1999, Ed. Centro Atlântico, pp. 27 e segs.
Esta decisão é bastante distinta da anterior, quer pela sua dimensão internacional, quer pelas
entidades envolvidas. Na sequência de uma complexa investigação bem sucedida, deu-se a
particularidade de os réus terem passado a colaborar com as entidades de investigação
policial, usando o seu know how.
Um dos arguidos foi condenado pelo crime de acesso ilegítimo, p e p. pelo artigo 7.º, nº 1, 2 e
3, al.a) da Lei 109/91, de 17 de Agosto, na pena de 1 ano e seis meses de prisão, suspensa na
sua execução por um período de 2 anos. O outro arguido foi condenado pelo crime de acesso
ilegítimo, p e p. pelo artigo 7.º, nº 1, 2 e 3, al.a) da Lei 109/91, de 17 de Agosto e por um
crime continuado de dano relativo a dados informáticos, p. e p. pelos art.s 5º, nº1 da da Lei
109/91, de 17/08 e por um crime continuado de burla simples p. e p. pelo art.s 313.º do C. P.
de 1982. Este arguido, em cúmulo jurídico foi condenado na pena única de 2 anos de prisão,
suspensa na sua execução por um período de 2 anos.
Os arguidos foram ainda condenados solidariamente no pagamento de uma indemnização civil
à assistente.
4 - Reprodução ilegítima de programa protegido (artigo 9.º da Lei da Criminalidade
Informática e art. 14º do Decreto-Lei n.º 252/94, de 20/10)
Sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, sentença do 3º Juízo Criminal, Processo
nº 63/97, texto integral disponível em Direito da Informática nos Tribunais Portugueses,
Manuel Lopes Rocha, 1999, Editora Centro Atlântico, pp. 103 e segs.
Esta foi uma das primeiras decisões judiciais a aplicar conjuntamente a Lei do Software
(Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro) e a Lei da Criminalidade Informática
Os arguidos (um dos quais era pessoa colectiva) foram condenados em pena de multa e na
pena acessória de publicação da decisão condenatória, prevista na al. g) do art.º 11.º da Lei
109/91, de 17/08, a efectuar nos termos constantes do art. 17. nºs. 1 e 3 do mesmo diploma.
Acresce ainda que todo o material informático apreendido foi declarado perdido a favor do
Estado. Os arguidos, também demandados civilmente, foram condenados a pagar
solidariamente parte da indemnização civil requerida.
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5 - Reprodução ilegítima de programa protegido e abuso sexual de crianças (artigo 9.º da Lei
da Criminalidade Informática e art. 172º, nº 3, al. d) do Código Penal)
Acórdão do Tribunal Judicial de Benavente, de 17.03.2003, no processo nº 640/00.8 JFLSB.
(9)
Tratava-se de um caso de divulgação, troca e exibição de imagens pornográficas, envolvendo
menores de 14 anos de idade, conjugado com a reprodução ilegítima de vários programas
informáticos protegidos, tendo o arguido confessado a prática dos crimes e manifestado
arrependimento.
O referido acórdão condenou o arguido pela prática em autoria material e concurso real, de
um crime de abuso sexual de crianças, p.e p. pelo art. 172, nº 3, al. d) do Código Penal e um
crime de reprodução ilegítima de programa protegido p. e p. pelo artigo 9.º, nº. 1 da Lei da
Criminalidade Informática. Em cúmulo jurídico o arguido foi condenado na pena única de dois
anos de prisão, suspensa na sua execução pelo período de 4 anos. O arguido foi ainda
condenado na pena acessória de pagamento de uma caução de boa conduta no valor de €
1000 (mil euros) pelo prazo de 18 meses, tendo sido, igualmente, ordenada a publicação do
acórdão, após trânsito em julgado do mesmo, nos termos do art.º 11º, al. f) da Lei da
Criminalidade Informática.
Nota:
A Secção de Investigação da Criminalidade Informática e de Telecomunicações (SCICIT) da
Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira
(DCICCEF) da Polícia Judiciária tem competência nacional exclusiva reservada para a
investigação desta espécie de criminalidade. Daí seguem processos para o DIAP – onde os
“crimes informáticos” são investigados numa secção de competência especializada (a 9ª
Secção) desde 1991 (O DIAP tem competência para a área da grande Lisboa) – e para as várias
comarcas do país (Ministério Público) consoante a competência territorial.
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III. GLOSSÁRIO
Esta secção inclui um conjunto de termos relacionados com o tema Identidade digital, e
que não constam da versão actual do Glossário da Sociedade da Informação, publicado
pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 37.

11 de Setembro

< September eleven < 9-11
Refere o dia 11 de Setembro de 2001 e os ataques terroristas em Nova Iorque e
Washington.

Avatar

Representação em computador de utilizadores num mundo em 3-D gerado por
computador, usado primariamente em ambientes de conversa em linha (chats)
e em sítios Web de entretenimento.
Potenciais aplicações comerciais incluem apoio a clientes, formação ou
vendas, em que os avatres, num sítio Web de uma empresa, podem auxiliar os
potenciais clientes através de ligações de texto ou de áudio.

Identidade Virtual

< Virtual identity
Virtual identity is sometimes used in the same meaning as digital identity or
digital partial identity.

Necessidade de acesso

< Need for access
Determinação de que um empregado requer acesso a um nível particular de
informação classificada, em ordem a realizar ou a ajudar numa função legal e
autorizada da organização.

Necessita de conhecer

< Need to know
(1) Determinação, por uma pessoa que detém a custódia de informação, de
que uma outra pessoa requer acesso a informação classificada específica
em ordem a realizar ou a ajudar numa função legal e autorizada da
organização.
(2) Determinação, por uma pessoa que detém responsabilidade sobre
informação sensível, de que uma outra pessoa tem um requisito para
aceder, conhecer, ou possuir informação para realizar tarefas ou serviços
essenciais à prossecução de um contrato ou programa.
(3) Determinação, por uma pessoa que detém responsabilidade sobre
informação sensível, de que uma outra pessoa necessita de aceder a essa
informação para a execução de contratos ou programas devidos no âmbito
das suas responsabilidades enquanto empregado da organização em que
trabalha. in the performance of official or contractual duties of
employment.

Onze-de-Março

< Once de Marzo < 11M
Refere-se habitualmente, na Comunicação Social e em documentos e em sítios
Web, aos acontecimentos terroristas de “onze de Março de 2004” em Madrid.

Privacidade

< Privacy
Direito que um cidadão tem de controlar a recolha, o uso e a distribuição de
informação individual relativa à sua pessoa.

37
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Processo

< Process
(1) Procedimento operacional numa organização
(2) Conjunto organizado de acontecimentos que produzem a uma resposta
mensurável.
Os acontecimentos podem incluir funções administrativas e acções de
gestão, assim como actividades de desenvolvimento.
(3) An interconnected network of activities that begins at the specification of
a requirement for a product or service and terminates with the
acceptance of consideration for providing the product or service.
(4) A connected series of actions, activities, changes, etc., performed by
agents with the intent of satisfying a purpose or achieving a goal.
(5) A standardized method of performing work that is broken down into
specific or detailed tasks.
(6) The combination of people, equipment, materials, methods, and
environment that produce an output, i.e. a given product or service.
(7) A preferred and controlled method of repetitively and reliably doing
something, generally involving sequential steps, techniques and tools.
In software engineering the goal is to build a software product or to enhance
an existing one.
In process engineering, the goal is to develop or enhance a process model.
Process corresponds to a business use case in business engineering.

Pseudonymized

<
A way of altering personal identifying information (PII) also known as deidentifying data.
Commonly, the data is key-coded which removes identifiers from the data and
replaces them with code.
These identifiers are traceable through the code to a matching file. If an entity
has both the pseudonymized data and the key-code, they are able to repersonalize the data, thus the key-coding does not adequately protect the
identifying information.
Under the EU Data Protection Directive and other formal data protection
standards certain data must be anonymized or pseudonymized before certain
transfers.

Pseudo-Anonimização

< Pseudonymization
A way of altering personal identifying information (PII) also known as deidentifying data.
Commonly, the data is key-coded which removes identifiers from the data and
replaces them with code.
These identifiers are traceable through the code to a matching file. If an entity
has both the pseudonymized data and the key-code, they are able to repersonalize the data, thus the key-coding does not adequately protect the
identifying information.
Under the EU Data Protection Directive and other formal data protection
standards certain data must be anonymized or pseudonymized before certain
transfers.

Rasto para Auditoria

< Audit Trail
The record of trading information identifying, for example, the brokers
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participating in each transaction, the firms clearing the trade, the terms and
time or sequence of the trade, the order receipt and execution time and,
ultimately, and when applicable, the customers involved.
Reconhecimento da íris

< Iris recognition
A biometric technique that uses the colored ring in a person’s eye (i.e., the
iris) to authenticate identity.
Iris recognition is a relatively new biometric technique that has been used in
trials in automated teller machines.

Reconhecimento da
geometria da mão

< Hand geometry recognition

Reconhecimento de impressão
digital

< Fingerprint recognition

A biometric that uses the shape of a person’s hand to authenticate identity.

A technology by which a user places his or her finger on a small glass plate at
which point the system captures a high-resolution optical image of the
fingerprint, typically using a charge-coupled-device (CCD) camera.
No ink is involved.
The system then converts the image into a template containing a
mathematical representation based on features of the image such as the
minutiae (i.e., the points at which the ridges branch or end).
The technology typically takes three to four samples of a fingerprint to make a
template for enrolment into the system.
For user verification, the system takes a live scan of the fingerprint, which it
then compares to the stored template for the user. If the match is close
enough (determined by an application-defined threshold), verification is
successful.

Reconhecimento facial

< Face recognition
A biometric technique that uses the geometry of a person’s face to
authenticate identity.

Responsabilidade

< Responsibility
The duties, assignments, and accountability for results associated with a
designated position in the organization.
Charged personally with the duties, assignments, and accountability for results
associated with a designated position in the organization. Responsibility can be
delegated but cannot be shared.

Risco

< Risk
(1) The probability of an undesired result or event such as; theft, loss,
damage, or injury will occur.
(2) Exposure to the chance of loss, damage, or injury.
(3) The combination of the probability of an incident releasing sensitive
information and the consequences of the release on the public and the
environment which, taken over all events relating to the business
operation, provides a meaningful picture of the adverse impact of the
operation.

Virtual identity:

Virtual identity is sometimes used in the same meaning as digital identity or
digital partial identity.
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OS OBJECTIVOS
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A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento em Portugal.
Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue
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maior número possível de cidadãos;
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de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de outros factores, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.
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