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Programa 
(VERSÃO PRELIMINAR) 

 

 

10:00 - Sessão de Abertura (Auditório) 
 

 

10:10 - Sessão Plenária 1 (Auditório) 

 

Mass Surveillance e Privacidade: “1984 – Sobreviveremos ao Big Brother?” 

 
A natureza global e aberta da Internet aliada ao rápido avanço das Tecnologia de 

Informação e Comunicação permitem a aceleração do desenvolvimento económico e 

social desafiando o que é o curto, médio e longo prazos. Neste contexto, como deve 

ser encarado o direito à privacidade na Internet, sendo um elemento chave no 

processo evolutivo desta plataforma sem fronteiras? Considerando o impacto negativo 

na confiança dos cidadãos e na economia digital provocado pela vigilância e interceção 

de comunicações com a recolha massiva de dados pessoais, como podem os Governos 

garantir e respeitar, simultaneamente, os quadros legislativos nacionais e 

internacionais no interesse da Segurança Pública e dos Direitos Humanos? 

 

 

11:40 - Pausa para café 

 

 

  

http://www.governacaodainternet.pt/


 

 

12:00 - Sessão Paralela 1 (Sala #1) 

 

Direitos Fundamentais e Liberdade de Expressão na Internet: “O Cidadão Conectado” 

 

A digitalização e progressiva convergência dos meios de comunicação social 

tradicionais com as redes de comunicação eletrónica, bem como o surgimento de 

inúmeros novos media tem provocado alterações profundas na forma como os 

conteúdos são produzidos, distribuídos e consumidos. Qual o impacto destes 

desenvolvimentos na salvaguarda de valores de cidadania no que respeita os meios de 

comunicação social? Que desafios para a liberdade de expressão, diversidade e 

pluralismo? E para a inclusão social e proteção de públicos vulneráveis?  

Que orientações para a regulação e para as políticas públicas? 

 

 

12:00 - Sessão Paralela 2 (Sala #2) 

 

Neutralidade da Internet: “Uma Internet a duas velocidades?” 

 

O sucesso da Internet como hoje a conhecemos deve-se em muito ao modelo único 

sob a égide do qual esta foi criada e se desenvolveu. Falamos de um modelo aberto, 

transparente e colaborativo. O conceito de neutralidade da Internet encerra tópicos 

como a liberdade de expressão e de escolha, preço do acesso e o controlo, priorização 

e eventual discriminação de tráfego. Pretende-se debater neste fórum as questões 

associadas à neutralidade da Internet dando especial enfoque às propostas da 

Comissão Europeia do passado mês de setembro para as alterações legislativas que 

complementam o quadro regulamentar vigente com vista a materializar dois dos 

princípios essenciais do Tratado UE: a liberdade de oferta e de consumo de serviços 

(digitais) em qualquer local na UE. Em que medida é que o princípio da neutralidade da 

Internet é um suposto entrave à inovação tecnológica? Com a imposição da 

neutralidade de rede há o perigo de virmos a ter uma “pior” Internet? O legislador 

nacional tem sido “cego, mudo e surdo” sobre estas matérias, porquê? 

  



 

 

 

 

13:30 - Almoço 

 

 

15:00 - Sessão Paralela 3 (Sala #1) 

 

Inclusão e Acessibilidade: ”Infoexclusão em Portugal: será uma realidade 

preocupante?” 

 

Portugal atingiu índices notáveis de desenvolvimento no setor das TIC, quando 

comparados com os principais países europeus, em especial no que diz respeito à 

infraestrutura e à sua utilização pelas faixas etárias mais baixas e com um nível de 

escolaridade elevado, jovens profissionais liberais ou por quadros superiores. 

Não obstante, Portugal dispõe, entre os países da UE, de uma das taxas mais elevadas 

de população que nunca utilizou a Internet - 33%, constituída maioritariamente por 

pessoas com mais de 45 anos de idade e com baixos níveis de escolaridade. São assim 

prementes estratégias e uma política para a inclusão deste terço da população na era 

digital. 

A utilização da Internet pelos cidadãos, seja no contacto com a Administração Pública 

ou com as empresas, compreende três elementos-chave impossíveis de dissociar: a 

tecnologia, os conteúdos e o conhecimento para a sua utilização. Dada a importância 

destes três componentes como fatores chave para a inclusão, colocam-se as seguintes 

questões: que tecnologia existe, está disponível e a que preço? Estarão os conteúdos 

disponíveis e desenhados de forma a que todos os possam utilizar? Que estratégias de 

capacitação existem e quais serão ainda necessárias para incluir o terço da população 

que está fora da Internet? O que acontecerá à Sociedade da Informação em Portugal 

se um terço da população continuar a ficar de fora da Internet? 

 

 

  



 

 

15:00 - Sessão Paralela 4 (Sala #2) 

 

Direitos de Autor e Propriedade Intelectual: “Crime (?) e Castigo (?)” 

 

A enorme facilitação que a digitalização e a Internet trouxeram para a criação, 

distribuição, acesso e consumo de conteúdos abriu novas e extraordinárias 

oportunidades para a criação e generalização de conhecimento, para a criação cultural 

e artística, bem como para as atividades lúdicas. Todavia, também abriram novas 

oportunidades para a manipulação, apropriação e utilização não autorizadas de tais 

conteúdos, ameaçando a sustentabilidade dos modelos de negócio que lhe estão 

subjacentes.  

Como encontrar o justo equilíbrio entre a liberdade e abertura da Internet e a 

proteção dos direitos de autor e direitos conexos, indispensável para a criação de 

novos conteúdos? Quais são os desafios emergentes? 

 

 

16:45 - Sessão de Relatores (Auditório) 
 

 

16:55 - Sessão Plenária 2 (Auditório) 
 

“Governação da Internet – Evolução Tecnológica vs. Evolução Política” 
 

Assentes, cada vez com maior veemência, em modelos de participação bottom-up, 
multistakeholder, inovadores e inclusivos, multiplicam-se os fora de discussão sobre a 
governação da Internet aos níveis nacional, regional, internacional e 
intergovernamental no âmbito das organizações internacionais como sejam a ONU, 
UNESCO, UIT e OCDE. Tendo em consideração o alcance político destas discussões, que 
procuram responder aos reptos da Governação da Internet, qual o papel dos diversos 
stakeholders face ao ritmo da evolução tecnológica? Qual o impacto que terá na 
discussão política o facto da tecnologia se desenvolver muito mais rapidamente que a 
própria política? 

 

 

18:25 - Sessão de Encerramento 


