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Novos caminhos para a 
Sociedade da Informação 

Na continuidade dos encontros 
realizados em 2002 e 2003, o Fórum 
“Repensar o futuro da Sociedade da 
Informação” da APDSI reuniu este ano 
novamente um grupo de personalidades 
ligadas à Sociedade da Informação com 
o objectivo de juntar as diversas 
perspectivas e experiências na reflexão 
e exploração de novas ideias de 
evolução e desenvolvimento para a 
Sociedade da Informação em Portugal.  

O cenário do Convento da Arrábida 
serviu novamente de palco ao intenso 
debate de ideias e caminhos de futuro, 
este ano mais enquadrados dentro do 
tema da mobilidade, que deu mote às 
duas apresentações preliminares e 
ainda aos dois grupos de trabalho.  

O método de trabalho seguiu as 
linhas orientadoras das edições 
anteriores, com o ponto de partida 
baseado em duas apresentações de 
personalidades ligadas à área da 
mobilidade, seguindo-se um debate 
plenário e a especificação dos temas 
por dois grupos de trabalho distintos. 

O documento agora apresentado é o 
retrato de dois dias de debate intenso, 
embora seja impossível conter em 
qualquer trabalho documental toda a 
riqueza das intervenções e debate de 
ideias das sessões plenárias e dos 
grupos de trabalho. 

 

Os ciclos da Mobilidade 
O professor João Ferrão foi o 

primeiro dos especialistas na área de 
mobilidade a fazer a sua apresentação, 
abordando o tema “As transformações 
sociais e económicas decorrentes da 

mobilidade”, realçando que as mesmas 
palavras podem muitas vezes assumir 
diferentes significados e potenciar a 
incomunicabilidade.  

“A Sociedade Portuguesa neste 
ponto de vista é particularmente 
híbrida”, referiu João Ferrão, porque 
sofreu um processo de modernização 
tardio e incompleto. Nos últimos 100 
anos a sociedade moderna tem vindo a 
promover a mobilidade, um ciclo que 
não está fechado na Sociedade 
Portuguesa, mesmo agora que entramos 
num ciclo de Hipermobilidade.  

Ligando de forma inequívoca a 
modernidade à mobilidade, João Ferrão 
lembra que nos últimos 100 anos a 
mobilidade era vista como um factor de 
igualdade de oportunidades e que sobre 
esta ideia se construíram pressupostos, 
como o facto da mobilidade ser 
desejável e generalizável. O Estado era 
o grande promotor destes conceitos, 
introduzindo factores como a 
escolarização obrigatória, os movi-
mentos transoceânicos e mesmo o 
comboio na área da mobilidade 
metropolitana, onde eram evidenciadas 
as soluções de massa. 

Já numa segunda fase do Estado 
Moderno, no chamado Estado 
Keynesiano do pós-guerra, a formação 
profissional, as migrações de base 
individual e familiar e o automóvel 
assumiram um papel de maior 
destaque, num ciclo moderno que ainda 
hoje molda a forma como a maior parte 
dos políticos e decisores aplica as 
medidas tomadas.  

Ao fim de 100 anos desta sociedade 
moderna João Ferrão acredita que se 
fechou um ciclo, iniciando-se um novo 
período de há duas décadas para cá 
onde se destacam novos elementos. 
Embora existam ainda muitas dúvidas 
sobre o que vai ser o novo ciclo, a sua 
substituição em relação ao anterior ou o 
complemento, na pós-modernidade, 
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como lhe chamou, os elementos 
relevantes centram-se em novos 
valores, na apresentação da mobilidade 
como um risco, o papel das TIC, a 
organização em rede, globalização e 
estado schumpeteriano.  

 Contrariamente ao pensamento da 
sociedade moderna, que identifica 
igualdade com uniformização (soluções 
universais), esta nova sociedade pós-
moderna introduz os conceitos de 
multiculturalismo e diversidade, onde é 
preciso garantir a equidade de 
oportunidades assegurando soluções 
diversificadas. 

Na Sociedade Portuguesa persistem 
valores e problemas típicos da 
Sociedade Industrial e do Estado 
Keynesiano, que coexistem com traços 
emergentes característicos das 
sociedades pós-modernas. “Temos tudo 
por resolver”, resume João Ferrão, 
exemplificando que ainda não fomos 
capazes de generalizar convenien-
temente medidas e soluções estruturais 
das sociedades modernas, como a 
escolaridade obrigatória e a formação 
profissional, e já temos que apostar em 
novos conceitos como o de capital 
cultural, entendido na sua dupla 
vertente de recursos cognitivos e 
relacionais. 

“O ciclo moderno da mobilidade, 
que devia já estar encerrado, não só não 
se cumpriu convenientemente como 
persiste como referência na cabeça das 
pessoas, influenciando decisões e 
acções”, concluiu.  

 

Mobilidade e novos desafios 
Convidado para lançar o tema dos 

desafios decorrentes da mobilidade, 
privacidade e segurança, o professor 
Pedro Veiga salientou a dualidade entre 
as tecnologias que nos permitem uma 
maior mobilidade mas que ao mesmo 

tempo podem ser responsáveis por uma 
perda de privacidade. 

Como exemplos desta dualidade 
referiu a existência de tecnologias que 
permitem identificar a qualquer 
momento a localização onde a pessoa 
se encontra, como os telemóveis, os 
sistemas GPS ou mesmo a iden-
tificação por radiofrequência (RFID), 
que podem ser consideradas positivas 
para encontrar vítimas de um acidente 
ou de um rapto, as negativas quando 
permitem a invasão da privacidade em 
situações onde não exista nenhuma 
emergência, como é o caso da 
utilização desta vigilância por cônjuges 
ciumentos.  

Por isso mesmo se coloca a 
dualidade entre o facto de termos cada 
vez mais dispositivos avançados que 
poderemos não querer utilizar devido 
às desvantagens identificadas. E estes 
problemas terão tendência a agravar-se, 
já que há um crescente cruzamento das 
tecnologias da mobilidade 

A este perigo soma-se o da info-
exclusão, já que existe a necessidade 
dos cidadãos serem mais tecnológicos, 
e da info-ditadura, onde surjam 
ambientes com menos democracia. 

 

Hiper ou Sub-mobilidade? 
A sessão plenária que se seguiu às 

exposições da manhã confrontou os 
seus interlocutores, João Ferrão e Pedro 
Veiga, com diferentes opiniões, umas 
vezes mais concordantes com os 
discursos que haviam sido proferidos, 
outras mais divergentes. 

Hipermobilidade, transnacionali-
dade, coexistência entre segurança e 
privacidade, harmonização de stan-
dards, conhecimento tácito, fragmen-
tação do espaço público, multipresença, 
foram algumas das expressões que 
alimentaram o debate que se seguiu. 
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Segurança e privacidade são 
dimensões da mobilidade que sempre 
coexistiram nas sociedades, afirmou 
João Ferrão em resposta ao desafio 
lançado para a mesa. Contudo, têm sido 
encaradas de diferentes formas ao 
longo dos tempos. 

Em resposta à questão sobre o que é 
a hipermobilidade e se nos encon-
tramos numa situação de hiper ou de 
sub-mobilidade, João Ferrão foi 
peremptório ao afirmar que o conceito 
de hipermobilidade é necessário e 
inevitável e explicou que o mesmo tem 
duas componentes: a virtual e a física, 
não se tratando apenas de uma questão 
de densidade. 

No debate ficou igualmente assente 
a importância do conhecimento tácito 
numa sociedade pós-moderna. Embora 
a escolaridade e a formação sejam 
factores relevantes, é necessário 
apostar na valorização do património 
cultural que cada um de nós acumula 
ao longo da sua vida profissional. 

A falta de harmonização de 
standards na construção tecnológica é 
outra das preocupações que se colocam 
hoje. Esta função está maioritariamente 
nas mãos de grupos privados, sedeados 
quase na sua totalidade nos Estados 
Unidos, que tentam defender interesses 
internos. Deste modo, é muito provável 
que se venha a criar um gap ao nível da 
estandardização em termos mundiais, 
conclui-se, prejudicial ao usufruto dos 
benefícios tecnológicos. 

"A globalização da sociedade pós-
moderna traz consigo uma discussão 
nova: a da transnacionalidade", havia 
referido João Ferrão durante o seu 
discurso. A questão veio de novo ao de 

cima durante a sessão plenária, onde 
foram inevitáveis os exemplos, 
considerados por alguns díspares, de 
Cabo Verde e da China. Esta realidade 
implica a articulação de novos aspectos 
sociais e económicos, numa perspec-
tiva de comunidades e empresas 
transnacionais que representam nós 
dispersos de uma mesma rede. 

A fragmentação do espaço público 
parece surgir como outra das 
inevitabilidades da sociedade pós-
moderna. Em resposta a um pedido de 
comentário sobre esta temática, João 
Ferrão referiu que a info-exclusão é a 
face mais visível da fragmentação do 
espaço público. "A própria forma como 
construímos novas identidades 
contribui para a fragmentação do 
espaço público", esclarece. De salientar 
que a fragmentação tem essencialmente 
duas origens: a que emerge do direito à 
diversidade e aquela que advém da 
existência de mecanismos de exclusão, 
técnicos ou sociais. 
 
A apetência para a discussão dos 
diversos temas e a diversidade de 
perspectivas dos diversos participantes 
permitia já adivinhar um debate acesso 
nos dois Grupos de Trabalho em que se 
dividiram os presentes. No Grupo que 
recebeu o tema “Os desafios 
decorrentes da mobilidade: segurança e 
privacidade” foi Fernando Fevereiro 
Mendes o responsável pela 
coordenação dos trabalhos, enquanto 
Luís Cunha recebeu a incumbência de 
gerir o grupo "As transformações 
sociais e económicas decorrentes da 
mobilidade". 
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Iliteracia funcional versus 
mobilidade tecnológica  

A iliteracia funcional, a info-
exclusão, a articulação entre a 
Sociedade Civil e o Estado, a 
segmentação das comunidades e a 
criação de métricas de avaliação de 
projectos dominaram grande parte do 
debate subordinado ao tema "As 
transformações sociais e económicas 
decorrentes da Mobilidade". A iniciar o 
debate foram colocados na mesa uma 
série de conceitos e temas relevantes, 
nomeadamente uma ideia que já antes 
havia sido debatida e que visava 
descortinar se a expressão Sociedade 
da Informação deveria ser substituída 
pela denominação Sociedade do 
Conhecimento. Deste ponto de partida 
bastante abrangente, a discussão 
avançou em direcção à relevância do 
local onde habitamos face à mobilidade 
tecnológica e à esquizofrenia da 
mobilidade visando unir os conceitos 
para daí tirar partido. 

Posteriormente, avançou-se com o 
diagnóstico da Sociedade Portuguesa e 
com a dúvida sobre se estará a 
mobilidade democratizada. A resposta 
segundo os presentes é que, 
claramente, não o está. Segundo as 
análises estatísticas temos em Portugal 
uma média de 10% de analfabetos 
totais, e cerca de 45% de iliterados 
funcionais, o que vai de encontro às 
conclusões de outros estudos que 
apontam que 6 em cada 10 portugueses 
não tem qualquer interesse na área da 
tecnologia, embora tenha também sido 
apontado que existe sempre um 
desfasamento entre a promessa, a 
realidade e a sua massificação, uma 

ideia explicada através do exemplo da 
fraca utilização da tecnologia Wi-Fi 
devido ao seu elevado custo, e do 
exponencial crescimento dos níveis de 
penetração do telemóvel.  

Para os presentes é bem clara a 
minimização do problema da iliteracia 
total por parte do governo, cuja 
estratégia de combate é algo que se 
assemelha à que tem sido levada a cabo 
para combater a fraca formação no 
sector das Tecnologias de Informação. 

Quanto à iliteracia funcional, foi 
sugerido um movimento de combate 
concertado para derrubar as fronteiras 
entre as pessoas e as várias tecnologias 
ao seu dispor. Neste sentido foi 
também largamente debatida a 
necessidade de criar factores de 
motivação para a massificação dos 
serviços, soluções e equipamentos 
móveis, além da aposta na 
simplificação dos interfaces dos 
mesmos para que seja possível a 
apropriação das diversas tecnologias 
por parte dos diferentes grupos de 
utilizadores. A sociedade civil deve 
tomar para si este problema e assumir 

 
As transformações sociais e económicas  

decorrentes da mobilidade 
 

 

 

Pontos de partida: 
 
1. Novas formas de organização social 

decorrentes da mobilidade 
2. Implicações em novos estilos de vida 
3. Transformação dos processos de 

negócio das empresas à luz da 
mobilidade 

4. Implicações da mobilidade no 
desenvolvimento das Instituições 

5. Mobilidade física e virtual 
6. A mobilidade e a organização dos 

espaços 
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um papel independente do governo, um 
papel que deve ser estimulado. Se 10% 
dos cidadãos estão definitivamente fora 
do circuito, outros 45% ainda são 
recuperáveis.  

A lógica de mercado não deve 
contudo ser esquecida, devendo-se por 
isso criar condições lucrativas para as 
operadoras para que estas 
desempenhem a sua função social de 
combate à info-exclusão. Um excelente 
exemplo do que pode ser alcançável em 
Portugal diz respeito à penetração das 
comunicações móveis que é hoje, em 
média, 1.5 acessos por habitante.  

  Por outro lado, a mobilidade só se 
compreende quando inserida num 
conceito de mobilidade geral, sendo de 
destacar que Portugal apresenta uma 
taxa de utilização de telefones móveis 
na ordem dos 90%, pelo menos em 
conversação, e a Internet já atingiu os 
55% da população - um dos valores 
mais evoluídos da Europa -, pelo que o 
mais importante neste momento é 
vencer a barreira dos info-excluídos 

através da criação de estratégias mais 
estruturantes nas escolas e de medidas 
urgentes a curto prazo para os mais 
idosos que, neste momento estão quase 
na sua totalidade arredados da 
Sociedade da Informação. O combate à 
iliteracia foi um falhanço, mas nas TI 
deverá acontecer o contrário.   

Quanto ao conceito de apropriação, 
é de salientar que quem produz a 
tecnologia faz com que esta seja 
aplicada a determinados segmentos de 
mercado, embora a sua apropriação 
aconteça quando pessoas, seja qual for 
a sua camada social, a adapta às suas 
necessidades, algo que está 
directamente relacionado com o 
património cultural de cada um de nós. 
O fulcral é saber o que fazer. Deixar de 
pensar que ainda estamos no Século 
XIX e começar a enumerar os 
handicaps da nossa população para que 
posteriormente possam ser corrigidos. 
Desta forma, devem produzir-se 
modelos de apropriação e promover 
também o modelo da não utilização da 
tecnologia.  

As Tecnologias de Informação e 
Comunicação têm duas componentes: 
comunicativa e informática. A sua 
combinação aliada ao seu baixo custo 
apresenta algo de novo que permite 
capacitar a adequação do Ser à Acção. 
Por outro lado, o potencial do negócio 
dá-se pela alteração profunda desta 
adequação. A pessoa passa agora a 
estar na liderança do "cockpit" 
informacional em todos os níveis da 
sociedade. É aqui que surge a 
segmentação das comunidades, das 
tribos com interesses comuns, aliada à 
ubiquidade espacial e temporal 
proporcionada pela mobilidade. 

 

Renascimento do conceito 
tradicional de família 

 

 

Coordenador: 
Luís Cunha 
 
Participantes: 
António Augusto Fernandes 
António Carriço 
Artur Castro Neves 
Carlos Correia 
Carlos Zorrinho 
Graça Ermida 
Guilherme Collares Pereira 
João Álvaro Carvalho 
José da Costa Ramos 
José Dias Coelho 
José Tribolet 
Luís Barata 
Luis Soares 
Maria Joaquina Barrulas 
Mário de Almeida 
Paulo Gonçalves 
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Numa época em que cada vez mais 
o conceito de família parecia estar a 
perder sentido de existir e a 
transformar-se numa coisa do passado, 
a tecnologia e a mobilidade que lhe 
está subjacente dá o seu contributo para 
o fazer renascer. Trata-se de permitir 
que os utilizadores usem o seu tempo 
disponível para o lazer, optimizando as 
suas tarefas, quer profissionais, quer 
burocráticas ou pessoais através da 
utilização inteligente das 
potencialidades tecnológicas. 

Esta "nova" mobilidade da 
tecnologia, que vai permitir uma nova 
evolução a nível das profissões e 
provocar profundas alterações nos 
padrões de comportamentos, irá 
todavia excluir quem dela não fizer 
parte. Não obstante, a evolução do 
conceito de família irá servir, 
principalmente, para facilitar a vida dos 
cidadãos promovendo uma união 
familiar que actualmente se encontra 
dispersa, especialmente nos grandes 
centros urbanos. É aqui que surge uma 
outra dimensão da mobilidade 
tecnológica: a info-exclusão nas PME´s 
e a discrepância entre os vários sectores 
empresariais. 

 

Info-exclusão das PME´s 
prevalece 

Neste âmbito, tornou-se importante 
discutir os recursos cognitivos, mas 
destacar em particular um problema 
básico do princípio dos séc. XIX que 
existe em Portugal e que é a 
escolaridade. Perante este cenário, deve 
primeiro realizar-se um diagnóstico da 
sociedade, limitar o universo das 
variáveis e atacar as causas principais, 
erradicando o hábito de promover 
iniciativas mediáticas que produzem 
poucos efeitos práticos. 

 Conclusões do Grupo de Trabalho 
 
Iliteracia Funcional / Info-exclusão 
combater as barreiras entre as pessoas e a tecnologia 
 Criar factores de motivação para a massificação da 
utilização de serviços móveis 

 Segmentar métodos de motivação de acordo com 
grupos alvos 

 Apostar na facilidade de utilização dos interfaces  
 criar uma vontade de apropriação da tecnologia 
 Dar continuidade às iniciativas de sensibilização 
junto das crianças / jovens 

 Aproveitar a facilidade de utilização que hoje em dia 
existe com os telemóveis, transformar esta vantagem 
como veiculo de integração – apropriação  

 Criação de condições vantajosas por parte dos 
operadores de forma a combater essa info-exclusão 

 
Ligação / Articulação Sociedade Civil e Estado 
haver uma continuidade dos projectos oficiais 
 Garantir que os projectos iniciados por grupos de 
trabalho “estatais” têm continuidade por parte da 
Sociedade Civil 

 Combater a “subsídiodepência” da Sociedade Civil, 
transformar o subsídio em prémio pelo sucesso e 
inovação do projecto 

 Criar uma ligação entre os projectos iniciados e uma 
Arquitectura de Serviços; exemplo – PME Digital 

 Criar incentivos que levem a Sociedade Civil a 
querer a mobilidade  - exemplo fomentar o conceito 
tradicional “Família” 

 Criação de métodos de aferição do custo encoberto 
da informática  

 
Segmentação 
identificação de comunidades  / alvos / segmentos   
 Identificar focos de negócio de acordo com as 
necessidades específicas de cada comunidade 

 “Ligar” as redes locais a uma estrutura global de 
serviços 

 Segmentar os conteúdos de acordo com os 
interesses da comunidade 

 Levar equipas aos locais de modo a perceber as 
características / interesses  da comunidade 

 Criar condições de adaptação / apropriação das 
tecnologias por parte das comunidades pessoais e 
empresarias 

 
Criação de Metodologias de Avaliação 
saber o que atingir, como atingir e o atingido 
 Criar a necessidade de haver avaliação das pessoas, 
dos projectos 

 Definir quais os objectivos a atingir 
 Definir / clarificar as metodologias de avaliação 
contínua de implementação dos programas  

 Criar as métricas de aferição da eficácia das 
iniciativas 
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 O objectivo será criar uma profunda 
conexão entre projectos como a PME 
Digital e uma verdadeira Arquitectura 
de Serviços, que nos permitirá avançar 
para uma Sociedade Telemática tanto a 
nível das ligações pessoais, como das 
relações empresariais. Paralelamente, 
deve combater-se a dependência 
nacional do sistema europeu e nacional 
de subsídios promovendo e 
recompensando as iniciativas privadas 
de sucesso, e colocando em campo 
acções estatais que, ao contrário do que 
hoje sucede, vejam os seus resultados 
avaliados. Criar uma verdadeira 
política de implementação das 

tecnologias para que as PME´s entrem 
no paradigma digital, um mercado de 
capitais e uma real capacidade 
competitiva é assim imperativo. Para 
que este processo avance será também 
necessário que se aposte na certificação 
e formação idónea de competências. 
Outro factor importante são os anjos ou 
agentes inteligentes, que também se 
assumem como agentes culturais, e 
cujo papel será igualmente o de agente 
de negócio que liga transversalmente 
os projectos e os articula, 
transformando-os numa arquitectura de 
serviços.  
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Diminuta consciência dos 
riscos de segurança que a 
tecnologia comporta 

A confidencialidade dos dados, a 
integridade da informação e a 
disponibilidade podem ser encarados 
como três pontos essenciais nos 
desafios que decorrem da mobilidade. 
A confidencialidade considera-se não 
apenas quanto aos dados trocados, mas 
também quanto à informação gerada 
pela nossa mobilidade que liga à 
questão da privacidade e que nos leva à 
consideração dos riscos e à tentativa de 
desenvolver tecnologias para cobrir 
esses riscos. 

A integridade da informação por sua 
vez é uma premissa importante porque 
é com base na informação disponível 
que se tomam decisões e é cada vez 
mais difícil atestar a veracidade, a 
credibilidade da origem, na cada vez 
maior quantidade de informação 
gerada. Outra questão a ter em conta é 
a inevitável disponibilidade da 
informação mesmo sem a autorização 
do indivíduo, falando de uma 
perspectiva individual. Foi este o ponto 
de partida para a primeira sessão 
paralela dedicada ao tema "Os desafios 
decorrentes da mobilidade: segurança e 
privacidade". 

Pensa-se, de qualquer modo, que 
será impossível avançar sem formar e 
sensibilizar as pessoas, pouco 
conscientes dos riscos de segurança a 
que estão expostos quando utilizam a 
tecnologia. Será que não existe 

interesse da parte de quem fornece as 
tecnologias em informar os seus 
utilizadores? Conclui-se pois que os 
produtores não são os únicos 
responsáveis, embora possam ter um 
papel activo na diminuição do 
problema. 

A questão coloca-se essencialmente 
ao nível do cidadão, do indivíduo que 
não se apercebe dos perigos que corre, 
e neste prisma interessa salientar que 
uma sensibilização provavelmente não 
bastará, já que se denota uma iliteracia 
em larga escala, "a montante”, que 
começa na utilização de qualquer 
tecnologia, "mesmo a menos moderna". 

 

Pontos de partida: 
 
Os desafios decorrentes da mobilidade: 
segurança e privacidade 
 
1. Ubiquidade pessoal 
2. Mecanismos de controlo de acesso ao 

espaço pessoal e de grupo 
3. Hackers, crackers, vírus e spam 
4. Políticas de segurança e de privacidade 

para as redes globais de informação 
5. Mecanismos de segurança 

convencionais e futuristas para as redes 
e sistemas de informação 

6. Assinaturas digitais e biométricas. 
Encriptação. Autenticação 

7. Entidades certificadoras e de 
regulamentação da segurança e 
privacidade 

8. A segurança no Cyberspace e os 
direitos humanos 

 

 

 
Os desafios decorrentes da mobilidade: 

segurança e privacidade 
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A massificação do uso da 
tecnologia, a sua utilização intensiva, 
aliada a um papel pouco interveniente 
dos fabricantes no sentido de alertar os 
seus consumidores, são pontos 
fundamentais. A geração mais madura 
estará igualmente um pouco 
condicionada pelo uso anterior que 
dava à tecnologia, por exemplo, na 
altura em que um computador servia 
acima de tudo como um processador de 
texto. Face a uma panóplia de usos 
possíveis que as diversas tecnologias 
nos apresentam hoje, e nomeadamente 
o telemóvel, em que alguns falam 
mesmo de um "excesso das 
características de oferta", é natural que 
esta geração possa ter uma percepção 
dos riscos mais limitada. Mesmo nas 
gerações mais recentes, embora mais 
permeáveis a esta questão, continua a 
existir uma percepção dos riscos 
limitada. 

Um outro factor que surge como 
indiscutível é que todas as tecnologias 
têm perigos, todas se apresentam com 
um lado mais negativo e com um lado 
mais positivo. Uma das condicionantes 
que se podem colocar actualmente e 
que ajudam à problemática da 
segurança é a velocidade. É um dado 
que a mobilidade sempre foi possível, 
neste momento o que pode ser diferente 
é a velocidade e daí realmente surgem 
alguns problemas de adaptação. 

 

Cultura de segurança deverá 
impor-se a cultura securitária 

Outra questão que se impôs nesta 
primeira discussão sobre mobilidade, 
segurança e privacidade prende-se com 
a utilização de toda a informação 
resultante das nossas acções, trocada e 
produzida. Quem guarda essa 
informação? Informação que se julga 
confidencial por vezes está em 
milhares de sítios, violando a  

Os desafios decorrentes da 
mobilidade: segurança e 
privacidade 
 
 
Os pontos de debate identificados na 
primeira sessão de trabalho foram os 
seguintes: 
 

1. Informar e sensibilizar o cidadão 
o Consciência deficiente em 

matéria de segurança 
o Iliteracia em larga escala em 

sectores específicos (p.e. os 
professores) 

o Problema de adaptação à 
velocidade 

 
2. Consciência cívica 

o Localização dispersa de dados 
pessoais e outros em posse de: 

 Instituições privadas 
• Instituições públicas 
• Outros cidadãos 

 
3. A quem recorrer em caso de 

utilização inapropriada 
o Não existem mecanismos de 

defesa do próprio  
o Eventuais processos e 

procedimentos morosos que 
não correspondem às 
necessidades do lesado 

o Legislação baseada em visão 
geográfica baseada em 
fronteiras físicas 

o Responsabilização / Anonimato 
o “O anonimato é a perversão da 

privacidade” 
 
4. Tecnologia – Tem o seu lado 

positivo e negativo 
Pode ser usada em prol do cidadão 
como para seu prejuízo 
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privacidade dos cidadãos sem que estes 
tenham consciência disso.  

Impõe-se a definição de uma 
"cultura da segurança" que promova 
"boas práticas" entre o Estado, as 
empresas e os cidadãos. Face a isto, 
decorre neste momento um projecto 
nacional sob a alçada da UMIC - 
Unidade de Missão Inovação e 
Conhecimento em articulação com a 
Autoridade Nacional de Segurança, 
quando a nível europeu acontece o 
projecto da ENISA. 

Alerta-se contudo para a distinção 
entre uma cultura de segurança e uma 
cultura securitária, porque se considera 
que o problema da segurança das redes 
se situa essencialmente na falta de 
sensibilização, e não ao nível técnico. É 
um problema de cidadania mais vasto, 
considerou-se, um problema mais 
orgânico do que funcional e que não se 
pode desligar da cultura geral de 
responsabilidade cívica. O essencial 
para não cairmos numa cultura 
"securitária" é não esquecer a relação 
entre a segurança e a privacidade, mas 
isso só se consegue com um reforço da 
consciência cívica. As regulações e as 
soluções técnicas por si só não bastam, 

embora a sua existência seja 
importante. 

 

Catástrofe eminente impõe  
mecanismos de defesa 

Da primeira discussão ficou 
igualmente a sensação de uma 
"potencial catástrofe" em termos de 
privacidade, a acontecer no muito curto 
prazo a julgar por todos os avanços das 
tecnologias móveis - onde o telemóvel 
pode ser considerado o maior 
representante neste momento -, com a 
integração de câmaras de alta 
definição, maiores capacidades de 
memória, etc. 

Ao contrário do que se possa pensar, 
a questão não se coloca apenas quanto 
à exploração comercial dos dados pelas 
empresas, e o conhecimento do Estado 
acerca dos dados dos seus cidadãos. O 
problema pode ser mais grave quando 
se fala do acesso do cidadão comum à 
informação de outro cidadão comum. 

Nesta perspectiva salta à vista a 
dicotomia entre o direito ao anonimato 
e por outro lado os problemas que daí 
podem advir em termos de dificuldade 
de responsabilização. O anonimato 
pode mesmo ser considerado uma 
perversão da realidade. 

No preâmbulo de uma potencial 
catástrofe impõe-se o desencadear de 
alguns mecanismos de defesa. 

Para colmatar as vulnerabilidades 
identificadas, o grupo deixou no 
segundo dia de reunião algumas 
sugestões a desenvolver. Em primeiro 
lugar será essencial apostar na 
elaboração de conteúdos - um conjunto 
de regras básicas de “higiene 
informática” que sejam fáceis de 
compreender - a distribuir 
posteriormente por diversos canais, 
desde o próprio computador que se 
adquire, até às televisões, com 

 

Coordenador: 
Fernando Fevereiro Mendes 
 
Participantes: 
Carlos Pereira 
Henrique Carreiro 
João Vasco Ranito 
José Gomes Almeida 
José Matos Pereira 
Margarida Pires 
Mário Franco 
Mário Rui Gomes 
Nuno Carvalho 
Pedro Chaves 
Pedro Veiga 
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publicidade institucional ou programas 
dedicados ao tema. 

Outra medida importante será a 
integração de conteúdos sobre 
segurança informática nas iniciativas 
que decorrem já para a promoção e 
ensino das tecnologias, nomeadamente 
a inclusão da matéria no curriculum 
escolar do 9º e 10º ano, nos roadshows 
que se têm organizado pelo país na área 
da Internet e a reformulação do 
Diploma de Competências Básicas para 
a cidadania na sociedade da 
informação. 

A responsabilidade da elaboração de 
um plano efectivo para a educação da 
sociedade em matéria de segurança 
digital, incluindo a sua promoção e 
supervisionamento de aplicação, deverá 
estar a cargo da ANACOM - 
Autoridade Nacional de Comunicações. 
Por sua vez, o grupo convida a APDSI 
a assumir o papel de “motor” no 
desenvolvimento de um plano de 
sensibilização social na área da 
privacidade e conteúdos, participado 
por entidades públicas e privadas. 

O controlo dos conteúdos nos meios 

digitais não reuniu o consenso dos 
membros do grupo de discussão sobre 
os desafios decorrentes da mobilidade 
no plano da segurança e da privacidade 
porque possivelmente a questão terá 
que colocar-se ao nível do direito 
internacional. Em termos técnicos, 
acredita-se que a massificação do IPv6 
possa contribuir para a resolução da 
problemática do direito à liberdade de 
expressão versus “geração de 
informação digital sob anonimato”. 

Necessária para a sensibilização 
sobre os riscos de segurança a que os 
cidadãos estão expostos quando 
utilizam a tecnologia será também a co-
responsabilização social dos forne-
cedores de hardware, software e 
serviços na preparação adequada dos 
seus produtos e soluções. Sugere-se por 
exemplo a disponibilização da 
tecnologia no seu formato mais 
fechado, ou seja, apresentar por defeito 
activos os sistemas de protecção, 
deixando ao critério do utilizador a 
opção de desactivação, ao contrário do 
que tem sido comum até agora. 

. 

 

  

 
Conclusões do Grupo de Trabalho 

 
 
Foram identificadas quatro áreas de relevo nesta matéria: 

1. Iliteracia  
a. Cultura de segurança 

i. Educação cívica 
ii. Sensibilização (Direito à privacidade) 
iii. Ética 

2. Mecanismos/processos de defesa do cidadão 
       “Estamos desprotegidos e vamos continuar a estar desprotegidos.” 
3. Entidade Reguladora 

                “Quem controla?”  
4. Convergência das indústrias dos Media, Informática e Comunicações 

 
(continua...) 
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. Iliteracia  
• Quem?  

 Televisões / RTP2 Canal APDSI/ RoadShows / 
Publicidade directa Anacom / APDSI liderando outras 
entidades Associações sectoriais (Associação Portuguesa de 
Bancos, FCCN, UMIC, etc... ) 

• Como?  
• Elaboração de conteúdos (regras 

básicas para “higiene e segurança 
informática”) multi-canal a divulgar 
maciçamente 

• Papers 
• PDF 
• On-line 
• Integração no curriculum escolar do 9º e 

10º -  na disciplina de TIC 
• Flexibilização da educação de 

professores em TIC (formadores 
qualificados para formação de 
professores)  

• DCB – Diploma de competências 
básicas para a cidadania na sociedade 
da informação que inclua matéria de 
segurança   

 

. Mecanismos/processos de defesa do 
cidadão 

• O cidadão está indefeso!!!  
• Aumento da consciência de segurança é 

fundamental 
• Conteúdos – Não existiu acordo no grupo de 

discussão relativamente ao controlo de 
conteúdos - Problemática do “Direito à 
Liberdade de expressão versus geração de 
informação digital sob anonimato”. 

• A massificação do IPv6 e do IP fixo pode vir a 
colmatar esta lacuna... 

 

. Entidade Reguladora 
• Anacom – Regula a segurança das 

redes 
o É regulada: 

o pela uniformização das práticas 
a nível europeu pelas entidades 
reguladoras europeias – 
European Regulators Group 

o Poder judicial 
o Autoridade da concorrência 

• CNPD trata dos dados pessoais 
(conteúdos de forma abrangente)  
o É regulada: 

o Assembleia da República  

. Convergência das  indústrias dos 
Media, Informática e Comunicações 

• Face à legislação em vigor, os operadores 
têm responsabilidade em garantir a 
segurança das redes e a Anacom a 
responsabilidade de supervisionar estes. A 
Anacom deve reforçar de imediato esse 
cenário. 

• A ANACOM deverá assumir de facto a 
responsabilidade da elaboração de planos 
efectivos para a educação da sociedade em 
matéria de Segurança Digital, incluindo a sua 
promoção e supervisionamento de aplicação.  

• A APDSI deve assumir a 
responsabilidade da elaboração de 
planos efectivos para a educação da 
sociedade em matéria de Privacidade e 
Conteúdos, incluindo a sua promoção. 

• Procurar a co-responsabilização social 
de fornecedores de hardware, software e 
serviços na preparação adequada dos 
seus produtos e soluções no sentido de , 
por defeito, sistemas de protecção 
activa, ficando ao critério do utilizador a 
opção de desactivação.   

 

 
 

Conclusões do Grupo de Trabalho (continuação) 
 

O Grupo sugeriu uma série de acções a desenvolver em três das áreas 
identificadas: 
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Debate a continuar  
A partilha de ideias extravasou os 

grupos de trabalho informalmente 
criados, passando para a sessão 
plenária que se seguiu ao primeiro dia 
de debate em grupo e posteriormente à 
sessão de apresentação das conclusões 
por cada um dos coordenadores.  

Logo na primeira sessão plenária, e 
comentando as linhas definidas nos 
dois grupos de trabalho, José Tribolet 
recordou que é necessário criar uma 
responsabilização civil e criminal dos 
responsáveis pelos dados para que 
exista um maior nível de segurança e 
veracidade dos dados. Actualmente 
essa responsabilização vai só até ao 
nível institucional e deveria ser 
promovida a responsabilização 
individual, o que poderia ser feito 
através das ordens ou das associações 
profissionais, considerou. 

Pedro Veiga discorda porém da 
ideia de que são precisas mais leis em 
Portugal, afirmando que temos 
legislação que já cobre grande parte das 
áreas e contamos ainda com a ajuda das 
directivas da Comissão Europeia. “O 
que existe é um défice de investigação 
e concretização de processos”, adianta 
ainda, sublinhando que há um 
problema grave na justiça que afecta 

todos os sectores mas especialmente o 
das tecnologias porque os juízes não 
têm experiência e a polícia não têm 
capacidade de investigar.  

 

Na agenda da Sociedade Civil 
Já na sessão de encerramento, após a 

apresentação das conclusões dos dois 
grupos, Carlos Zorrinho, a quem coube 
a tarefa de comentar os trabalhos, 
sublinhou que os documentos 
produzidos indiciam caminhos e 
soluções, mas que têm de ser 
implementados através de um trabalho 
que exige a convergência da Sociedade 
Civil, da qual a APDSI é uma 
representante por excelência. “Esta é a 
forma correcta de iniciar este ciclo”, 
considerou. 

Representando a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação, o professor 
J. Dias Coelho agradeceu a todos os 
participantes a presença e empenho nos 
trabalhos, salientando que pela riqueza 
da reflexão, as conclusões dos 
trabalhos e o próprio documento de 
relato dos dois dias de debate vão ficar 
na agenda da Sociedade Civil e da 
APDSI, influenciando a forma de viver 
a Mobilidade e a Sociedade da 
Informação, mais um passo na 
evolução da Sociedade Humana. 

 

 


