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Introdução 
Responsabilidade algorítmica, conectividade alargada, copyright à medida, protecção de dados, literacias 
transmedia, inclusão digital, desigualdades digitais, mercado único digital, aceptabilidade de níveis de filtragem 

e censura, pluralidade dos media e propriedade, neutralidade da rede, Internet das coisas, Internet 

Governance, diversidade nos media, regulação da mediação, privacidade online, valor público do serviço 

público, gestão do espectro, são apenas alguns dos conceitos que regem o nosso quotidiano mas que, na 

maioria das vezes, desconhecemos. 

Todos nós, através das nossas televisões, telemóveis (e demais ecrãs), somos detentores de uma ligação 

directa ao conjunto prático dos resultados das evoluções em curso nos sectores dos media, telecomunicações 

e serviços baseados na Internet. Mas poucos, entre nós, estão cientes de que produtos, serviços, a qualidade 
e os preços dos mesmos estão dependentes das decisões tomadas sobre conceitos como neutralidade da rede, 

responsabilidade algorítmica ou gestão do espectro – para apenas referir alguns dos já atrás enunciados. 

A origem deste relatório resulta da nossa preocupação para com o elevado grau de especificidade técnica das 

temáticas envolvidos na definição da estrutura do futuro sistema dos media (incluindo comunicação social, 

telecomunicações e prestadores de serviços globais online). Essa especificidade, impede, em muitos casos, 

que as discussões em torno desses temas sejam facilmente vertidas para o espaço público e para o espaço 

político, ficando limitadas à discussão entre pares, seja no quadro regulatório, comercial ou tecnológico.  

Fruto dessa difícil “comuniquabilidade” entre diferentes camadas decisórias, temas centrais para o nosso futuro 

encontram-se perante uma discussão desequilibrada. Pois, embora no quotidiano os cidadãos sejam colocados 
perante os problemas (e as virtudes) das possibilidades tecnológicas, não possuem uma adequada percepção 

das opções em jogo que, por sua vez, levam às soluções e aos problemas por eles vividos.  

Numa sociedade em rede, como é hoje a sociedade portuguesa, as alterações tecnológicas e seus usos, por 

indivíduos e entidades, a par das opções de políticas públicas de resposta, ou antecipação, a esses fenómenos 

têm fortes implicações para os cidadãos e para a democracia quer a nível nacional quer internacional. 

Os autores deste relatório creem que existe uma necessidade de maior visibilidade destas temáticas, para que 

também as mesmas possam aumentar a sua presença na discussão no campo político. Apenas com maior 

visibilidade dada a este conjunto de temáticas podemos aspirar a lidar com os desequilíbrios que, sempre, 
ocorrem entre os interesses dos mercados, dos cidadãos e das diferentes dimensões da regulação e decisão 

política. 

O objectivo deste relatório é, assim, o de dar visibilidade ao conjunto de discussões que actualmente dão 

forma ao espaço de decisão sobre as políticas da sociedade de informação e da mediação e contribuir para 

que possamos passar da actual lógica de discussão entre pares para uma discussão pública alargada. 

É, assim, nosso objectivo responder a essa necessidade através da análise de tendências de políticas públicas 
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no quadro Europeu, criando melhores condições para uma frutuosa troca de ideias e posições entre 

stakeholders, isto é, decisores políticos, académicos, sociedade civil e as diferentes indústrias que dão hoje 

forma ao campo alargado dos media, desde a comunicação social, às telecomunicações e aos novos media 

globais. 

A reflexão que toma corpo nas próximas páginas é uma tentativa de atingir esse objectivo, dividindo-se em 

sete áreas temáticas. Essas áreas são, respectivamente: Literacias Mediáticas e Inclusão; Cibersegurança e 

Cibervigilância; Transparência e Neutralidade na Web; Economia Digital; E-Government e Serviços do Estado; 

Mass Media Tradicionais numa Sociedade em Rede; e Indústrias Culturais. 

No entanto, este relatório não é um relatório de prescrição de uma dada visão ou dado conjunto de políticas 
a implementar. Trata-se, apenas, de um documento onde diferentes temas são abordados, tentando fazer um 

ponto de situação de temáticas que permita, posteriormente, um aprofundamento por parte dos leitores e 

stakeholders interessados. 

O nosso quotidiano é já por nós conhecido, quanto ao nosso futuro quotidiano, ele será produto de decisões 

tomadas ou não tomadas, num futuro próximo, face à responsabilidade algorítmica, à conectividade alargada, 

ao copyright à medida, à protecção de dados, às literacias transmedia, à inclusão digital, às desigualdades 

digitais, ao mercado único digital, à aceptabilidade de níveis de filtragem e censura, à pluralidade dos media 

e propriedade, à net neutrality, à Internet das coisas, à Internet Governance, à diversidade nos media, à 
regulação, à privacidade, ao valor público do serviço público, à gestão do espectro e a todos os outros 

conceitos que estão ainda em vias de surgir. 
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I – Literacias Mediáticas e Inclusão 
O acesso à Internet tem evoluído exponencialmente em Portugal. Segundo a ANACOM, o acesso fixo e móvel 
aumentou nos últimos anos relativamente aos agregados familiares e utilizadores únicos, o mesmo 

acontecendo com as PMEs. No final de 2015, 64% dos lares detinham acesso à Internet; a penetração do 

serviço de acesso em banda larga móvel era de 46% entre os indivíduos com 15 ou mais anos, tendo 

aumentado 9,5% em relação ao ano anterior; cerca de 38,1% de indivíduos com 15 ou mais anos acedia à 

Web através de banda móvel (smartphone) e 19% através do tablet1. Contudo, o mero acesso significa apenas 

isso: “aceder”. Não implica que o cidadão saiba como actuar quando acede, como utilizar os dispositivos 

disponíveis, como compreender os riscos envolvidos nas oportunidades de partilha e criação de conteúdos. E, 

ao invés do que por vezes se projecta, este saber não se remete ao plano da mera intuição, mas uma vasta 
área de formação e informação que tem que ser conduzida, pelo Estado e parceiros sociais, em molde de 

políticas públicas para as literacias mediáticas e digitais. Apenas elas poderão acautelar o seguro e regular 

funcionamento de uma Sociedade em Rede. 

1. Literacia Mediática 

A literacia mediática surge-nos como “a capacidade de aceder aos media, de compreender e avaliar de modo 
crítico os diferentes aspectos dos media e dos seus conteúdos e de criar comunicações em diversos contextos, 
tendo em conta todos os meios de comunicação social”2. Esta incluirá, de acordo com o Grupo de Especialistas 

em Literacias da Comissão Europeia3, as capacidades técnicas, cognitivas, sociais, cívicas e recreativas que 

permitem aos cidadãos aceder, interagir e compreender de modo crítico os Media4.  

Dentro deste grande “chapéu”, existem diversos entendimentos, acepções e concretizações de políticas para 

o fomento das mesmas: no desejo de envolver o Estado, instituições nacionais e supra-nacionais, profissionais 

do meio e os próprios cidadãos, são realizados eventos da mais diversa índole, na perspectiva de criação de 
um conjunto de boas práticas nos países da União Europeia. Acima de tudo, o pretendido é capacitar os 

cidadãos e as cidadãs a participar nos aspectos económicos, políticos, cívicos, sociais e culturais da sociedade, 

bem como a desempenhar um papel activo no processo democrático. Deste modo, a literacia mediática deve 

ser pensada para todos os tipo de Media e canais (radiodifusão, rádio e imprensa em suportes tradicionais, 

Web e, cada vez mais, os Media Sociais). 

Pensada inicialmente apenas para os Meios Tradicionais, pretendia-se que, através das literacias de 

comunicação e informação, o cidadão conseguisse analisar conteúdos, ter consciência das opções disponíveis, 

                                                 
1 V.g. O consumidor de comunicações eletrónicas - 2015, ANACOM, disponível em: 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU , acedido a 15 de Maio de 2016. 
2 V.g. Recomendação da Comissão 2009/625/CE, de 20 de Agosto de 2009 intitulada Literacia mediática no ambiente digital, 
disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:am0004 , acedido a 19 de Maio de 2016. 
3 V.g. Media literacy expert group (E02541), disponível em: 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541, acedido a 19 de Maio de 2016. 
4 V.g. Relatório MEETING OF THE MEDIA LITERACY EXPERT GROUP, de 15 de Dezembro de 2015, Pág.1, disponível em 
fhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-literacy, acedido a 19 de Maio de 2016. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:am0004
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541
file:///C:/Users/Claudia%20Lamy/Downloads/Reportofthemeeting.pdf
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escolher fontes de acordo com os seus interesses mas também fazê-lo sempre de modo informado. 

Nomeadamente, percebendo onde a isenção informativa, o pluralismo mediático e a liberdade de imprensa 

estão presentes e onde são ignorados5. Com o acréscimo das novas tecnologias, a interactividade, a geração 

de conteúdos pelo utilizador, o “rasto” que deixa na Web através dos seus usos tornaram-no mais activo mas 

não, necessariamente, mais capacitado. Acção não equivale a informação e completa literacia para a utilização 

avisada dos meios. 

Claro está que a criação de políticas públicas para as literacias tem que ser adaptadas a diferentes contextos 

sociais, culturais, económicos, etários e de acesso a recursos essenciais. Razão pela qual o estudo 

pormenorizado de pontos fulcrais de acção imediata e constante deverá passar pelas habilitações literárias 
das populações, seus usos e consumos mediáticos, assim como pelos perigos e vantagens terão que ser 

pensados de modo contextualizado e, simultaneamente, interactivo. Apenas assim soluções apresentadas 

poderão ser consequentes na sua aplicação. 

2. Literacias Digitais 

Se, anteriormente, as literacias mediáticas eram percebidas como as capacidades de saber ler, ver e ouvir as 

mensagens reproduzidas pelos Meios de Massas Tradicionais, sempre de modo contextualizado e crítico, as 

TICs vieram acrescentar à panóplia das literacias já existentes as literacias digitais. As escolhas do utilizador 

no acesso a websites, a sua confiança na informação e opinião disponibilizadas na Web, as suas capacidades 

de definir condições de protecção de navegação digital ou os próprios fora de interacção social passam muito 

pela habilitação do ser humano através da literacia virada para a Comunicação em Rede. E aqui há que 

ressalvar que Portugal se encontra ainda muito fragilizado ao nível destas capacidades: estudos recentes 
indicam que perto de metade da população não tem competências digitais básicas, dado o baixo nível de 

qualificações gerais da população. Em 2014, 56% da população apenas havia completado o ensino básico, 

contra a média de 28% na UE. No que se refere à esfera do emprego, apenas 2,5% das pessoas empregadas 

são especialistas em TICs6.  

A este respeito, urge sublinhar o papel que as TICs detêm ao nível da integração social: as políticas públicas 

para as literacias devem procurar dotar as pessoas de habilidades e competências digitais, de modo a capacitá-

las para lutar contra a marginalização e exclusão social: idosos, info-literados, minorias de qualquer índole 

podem agir através das novas tecnologias de modo a escapar a um pseudo-determinismo de cariz social e/ou 
político. Mas, mais ainda, tais políticas devem pugnar pelo aumento da taxa de participação de pessoas 

normalmente ignoradas, excluídas ou em situação de discriminação em actividades públicas, políticas, sociais 

e económicas - nomeadamente através de projectos de inclusão social7. Tal não é novo e é já mencionado 

                                                 
5 V.g. Recomendação da Comissão 2009/625/CE, de 20 de Agosto de 2009 intitulada Literacia mediáTICa no ambiente digital, 
disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:am0004 , acedido a 19 de Maio de 2016. 
6 V.g. Digital Single Market – Portugal, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#3-use-of-
internet,  
7 V.g. Digital Inclusion for a better EU society, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-inclusion-better-
eu-society, acedido a 19 de Maio de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:am0004
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#3-use-of-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#3-use-of-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-inclusion-better-eu-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-inclusion-better-eu-society
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como uma meta para 2020 na UE e em Portugal: “criar uma rede para a inclusão digital à escala nacional, que 

possa optimizar a utilização dos recursos instalados, bem como aumentar os níveis de literacia digital, 

principalmente de grupos vulneráveis”8. A estratégia a utilizar e os parceiros a coligar serão, aqui, da maior 

relevância. 

Abordando então a habilidade de saber interagir com os Media Sociais, é absolutamente necessário 

compreendermos as mais-valias da utilização da Web mas também dos riscos dessa mesma utilização – entre 

eles, como filtrar a informação e distingui-la do ruído, como decidir reproduzir ou não mensagens que circulam 

na esfera pública virtual 9  e como pensar a apelidada “pegada virtual”. Aliás, essa mesma falta de 

consciencialização constitui um dos pilares mais basilares no desenvolvimento de políticas concertadas ao nível 
das literacias digitais. E o balanço não pode ser ainda tido como positivo quando redes terroristas mobilizam 

através de plataformas como o Facebook ou pessoas são despedidas por comentários colocados nas redes 

sociais virtuais. 

Também a criação de conteúdos próprios (seja ela em blogs, em perfis em redes virtuais ou afins), constitui 

um pilar fortíssimo da temática em apreço. As suas vantagens são notórias, desde a criação e disseminação 

de informação e opinião alternativas (jornalismo cidadão); ao fomento de iniciativas de cidadãos no que toca 

à cultura e divulgação de eventos; à promoção de iniciativas empresariais, start-ups e ofertas de emprego. No 

entanto, também essa acção deve ser acompanhada de literacias: não apenas para a criação de uma estratégia 
eficaz para se atingir o objectivo pretendido, em termos de pura comunicação através da tecnologia, mas 

igualmente para dotar o utilizador dos cuidados a ter numa comunicação em rede – nomeadamente, o 

cumprimento da lei no tocante aos direitos de autor aquando da partilha conteúdos. 

A estes temas se juntam outros, desenvolvidos um pouco adiante, como a relação entre a privacidade, a 

liberdade de expressão e a segurança interna: torna-se essencial capacitar os cidadãos de que a utilização da 

Web acarreta enormes responsabilidades, não apenas a título individual mas também colectivo.  

3. Crianças e Jovens na Web 

As capacidades de crianças e jovens, no tocante às literacias mediáticas, têm sido alvo de uma maior atenção 

no tocante aos conhecimentos relativos aos Media Sociais. Em especial, quando comprovado que os mesmos 

em muito contribuem para o combate à exclusão social e laboral10: estas competências são mesmo tido como 

basilares para crianças e jovens que, segundo Andrus Ansip, vice-presidente da Comissão e o responsável pelo 
Projecto Digital Single Market, tendem a iniciar a sua relação com a Internet aos 7 anos de idade11. Se a Web 

                                                 
8 V.g. Agenda Portugal Digital, disponível em: http://www.portugaldigital.pt/medidas/, acedido a 1 de Junho de 2016. 
9 V.g. Relatório MEETING OF THE MEDIA LITERACY EXPERT GROUP, de 15 de Dezembro de 2015, Pág.2, disponível em 
fhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-literacy, acedido a 19 de Maio de 2016. 
10 V.g. Skills for life: why we need a broad approach to the Skills Agenda, declaração pública online da Comissão Europeia, 18 
de Abril de 2016, disponível em: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/navracsics/announcements/skills-life-why-we-need-broad-
approach-skills-agenda_en, acedida a 19 de Maio de 2016. 
11 V.g. A better and safer internet for our children, 9 de Fevereiro de 2015, disponível em: http://ec.europa.eu/commission/2014-
2019/ansip/blog/better-and-safer-internet-our-children_en, acedido a 19 de Maio de 2016. 

http://www.portugaldigital.pt/medidas/
file:///C:/Users/Claudia%20Lamy/Downloads/Reportofthemeeting.pdf
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/navracsics/announcements/skills-life-why-we-need-broad-approach-skills-agenda_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/navracsics/announcements/skills-life-why-we-need-broad-approach-skills-agenda_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/better-and-safer-internet-our-children_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/better-and-safer-internet-our-children_en
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pode abrir uma ampla gama de oportunidades para os jovens, quando utilizada de forma segura e responsável, 

há que garantir que crianças, pais e professores têm acesso às ferramentas e informações para uma utilização 

segura da Internet e das novas tecnologias. E isso, aliás, é já contemplado como um dos propósitos da Agenda 

Digital Portuguesa: há que “capacitar os cidadãos, em particular as crianças, os jovens e os grupos vulneráveis, 

para o uso da Internet e das plataformas de acesso de forma positiva, informada e segura”12. Agora, há que 

agir de modo ajustado e sempre eficaz para concretizar tais propósitos através de políticas concertadas para 

as literacias infantis. 

Neste campo, a União Europeia tem deixado bem claro que uma das preocupações ligadas à literacia para o 

Meio Virtual passa pela sua relevância ao nível da igualdade e não discriminação. Mensagens de ódio deixadas 
através de blogs ou redes virtuais populares podem tornar-se virais, deturpando valores que são não apenas 

europeus mas também internacionais. E são as características próprias dos Meios Sociais que permitem uma 

propagação que não é nova mas, sem dúvida alguma, agora mais fácil, anónima, célere e que ultrapassa 

barreiras territoriais como não fora possível há umas décadas. Todas estas razões acrescem à já consciente 

noção de uma imperatividade em fornecer a actuais e futuros cidadãos responsáveis as ferramentas 

adequadas de combate à discriminação e ao ódio, inclusivamente enquanto replicadores e criadores de 

conteúdos mediáticos. Mais susceptíveis à mobilização baseada no ódio, como vemos no caso de redes 

terroristas que se infiltram no mundo online, a prevenção é de extrema importância e urgência, sob pena de 
não se defenderem os mais basilares Direitos Humanos. 

Mas as preocupações vão para além desta esfera: também os crimes praticados contra as crianças e jovens 

são alvo de atenção nos dias que correm. Pedofilia, tráfico de seres humanos, lenocínio são, entre outros 

crimes, alvos de preocupação das sociedades e governantes. A educação para evitar estes riscos, praticados 

de modo mais invisível quando utilizando canais digitais, constitui uma das fórmulas nas quais Estados, 

instituições supra-nacionais de Segurança, especialistas e famílias devem participar – com um especial enfoque 

nos primeiros, uma vez que a defesa dos direitos das crianças e a segurança interna são incumbências suas. 

Crescentemente, também o ciber-bullying tem sido olhado com maior atenção, acompanhando as tendências 
legislativas que já combatiam o bullying fora das redes virtuais. Uma vez mais, será a aquisição de literacias 

que, ao longo da infância e juventude, poderá evitar o proliferar destas atitudes, muitas vezes perpetradas 

sem consciência dos possíveis danos causados. E, como é commumente afirmado, as crianças devem ter no 

mundo online os mesmos direitos que no mundo offline, inclusivamente no tocante à protecção contra a 

violência verbal13. 

Ainda neste campo, a iniciativa europeia Better Internet for Kids e a European Framework for Safer Mobile 
Use by Younger Teenagers and Children14, baseadas no princípio da auto-regulação, tem incentivado as 

                                                 
12 V.g. Agenda Portugal Digital - Medidas, disponível em: http://www.portugaldigital.pt/medidas/, acedido a 1 de Junho de 2016. 
13 V.g. Convenção sobre os Direitos da Criança, ONU, disponível em: 
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf, acedido a 19 de Maio de 2016. 
14 V.g. European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children, disponível em: 
http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/saferchildren.pdf, acedido a 19 de Maio de 2016. 

http://www.portugaldigital.pt/medidas/
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/saferchildren.pdf
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empresas de acesso às TICs a promover políticas de segurança para jovens e crianças desde 2007. Entre elas, 

salientem-se as relacionadas com os serviços móveis, extremamente bem-sucedidos nas faixas etárias mais 

baixas: 

x As empresas que comercializam dispositivos móveis e conteúdos não devem oferecer qualquer 
conteúdo comercial, de marca própria ou de terceiros, que seja classificado como apenas adequado 

para clientes adultos, sem fornecer os meios adequados para controlar o seu acesso sob controle 

parental; 

x Os fornecedores de serviços móveis devem oferecer os necessários recursos aos pais para personalizar 
o acesso ao conteúdo por parte das crianças que usam dispositivos móveis. Estes podem incluir 

serviços específicos, telemóveis, restrição ou filtragem e / ou controle de facturação; 

x Os fornecedores de serviços móveis devem fornecer aconselhamento e efectivo acesso a informações 
sobre o uso de serviços e medidas que podem ser tomadas pelos pais para assegurar uma utilização 

mais segura por seus filhos tendo pronto acesso a mecanismos de relatar problemas de segurança; 

x Os fornecedores de serviços móveis devem incentivar os clientes que são os pais a conversar com 
seus as crianças sobre como lidar com as questões decorrentes da utilização de serviços móveis; 

x Os fornecedores de serviços móveis devem apoiar campanhas de sensibilização destinadas a melhorar 

a conhecimento dos seus clientes; 

x Ainda que se espere que as iniciativas sejam, em parte, de índole empresarial, a verdade é que o 

Estado, através dos seus decisores políticos, deve desempenhar um papel na melhoria da 

sensibilização das crianças, pais e mães, através de materiais e abordagens de ensino dotados de uma 

linguagem transversal e adequada. E isso apenas é possível através do fomento das literacias digitais 
de toda a população, responsabilidade esta que é maioritariamente estatal. 

No que concerne especificamente à Internet, a European Strategy for a Better Internet for Children (2012)15 

é bastante elucidativa quanto aos esforços que ainda há a fazer no que toca às literacias a fomentar no campo 

dos jovens e crianças. De facto, utilizar a Web não significa deter todas as capacidades para o fazer, algo 

facilmente perceptível através do exemplo fornecido por aquela Comunicação: se 38% das crianças europeias 

utilizadoras da Internet, com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos, afirmam ter um perfil criado 

numa rede social virtual, apenas cerca de metade afirma saber como alterar as condições de privacidade do 

perfil16.  

A Comissão Europeia insiste na resolução destes problemas através da combinação de instrumentos baseados 

                                                 
15 V.g. European Strategy for a Better Internet for Children, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-place-kids, acedido a 19 de Maio de 2016. 
16 V.g. European Strategy for a Better Internet for Children, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-place-kids, acedido a 19 de Maio de 2016. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-place-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-place-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-place-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-place-kids
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na legislação, auto-regulação e ajuda financeira, com preferência pela segunda. Mas o facto é que ainda 

muitos perigos continuam presente nos diversos países (incluindo Portugal) - por exemplo, a falta de 

informação disponibilizada e consciencialização das famílias. Talvez por isso, em 2015, a reunião do Grupo de 

Especialistas em Literacias tenha sugerido a troca de experiências entre países e o debate de legislação 

nacional e europeia, fazendo sempre menção à necessidade de incluir de imediato a educação para os Media 

e para a Segurança na Internet17. 

Claro está que uma das questões a ter sempre em mente quando falamos da ciber-segurança dos jovens 

reside no factor privacidade: tal como acontece no mundo fora das redes virtuais, as famílias têm também um 

papel a desempenhar no traçar de regras internas de utilização, de modo a que adolescentes e jovens não se 
sintam monitorizados (logo, numa relação de dependência e conflitual) pelos seus pais e mães - esse difícil 

equilíbrio torna sempre esta questão sensível, mas necessariamente presente no desenvolvimento das 

literacias mediáticas dos jovens (e também dos adultos). 

4. As mulheres nas TICs 

De acordo com um estudo de 2013 da Comissão Europeia, apenas 30% das pessoas envolvidas nas Novas 

Tecnologias eram mulheres, e somente 29% daquelas que detêm uma licenciatura ou bacharelato se 

dedicavam à profissão18. A situação agrava-se quando se tinha em conta as faixas etárias no género feminino: 

somente 9% daquelas que detêm mais de 45 anos de idade têm acesso ao mundo laboral das TICs.  

Seguindo realidades verificadas noutros sectores, as mulheres também raramente assumem posições de 

decisão na área: em 2013, apenas 19,2% das pessoas que trabalhavam no sector das TICs tinham chefias do 

género feminino, em comparação com 45,2% daqueles e daquelas que não operavam nesse sector. 

Segundo dados mais recentes, a média europeia de mulheres que trabalham no sector das TICs decresceu e 

Portugal, Itália e Chipre são dos que mais contribuem para tão baixos números de integração19. Encarando 

estas situações como extremamente problemáticas, a UE definiu em 2007 quatro áreas prioritárias de acção 

para o sector do trabalho e empresas, de muito mérito mas que não têm sido suficientemente aprofundadas 

para que os resultados sejam impactantes. São elas: 

x Renovação da imagem do sector das TICs através de acções como a divulgação das mais-valias na 
esfera laboral das mulheres mais jovens – por exemplo, a rentabilidade e acesso a certos postos de 

trabalho; 

x Demonstração da possibilidade de empoderamento das mulheres no sector, promovendo, em conjunto 

                                                 
17 V.g. Relatório MEETING OF THE MEDIA LITERACY EXPERT GROUP, de 15 de Dezembro de 2015, Pág.2, disponível em 
fhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-literacy, acedido a 19 de Maio de 2016. 
18 V.g. Digital Agenda: Bringing more women into EU digital sector would bring €9 billion annual GDP boost, EU study 
shows, disponível em: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-905_en.htm, acedido a 19 de Maio de 2016. 
19 V.g. Women in ICT – How do EU member states measure up?, disponível em: 
://www.euractiv.com/section/digital/infographic/women-in-ict-how-do-eu-member-states-measure-up/ acedido a 19 de Maio de 2016. 

file:///C:/Users/Claudia%20Lamy/Downloads/Reportofthemeeting.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-905_en.htm
http://www.euractiv.com/section/digital/infographic/women-in-ict-how-do-eu-member-states-measure-up/
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com a indústria e com a Educação, curricula que permitam caminhos claros para carreiras bem-

sucedidas na área das TICs; 

x Aumento do número de mulheres empresárias no sector das TICs, mediante medidas como o mais 

fácil acesso ao crédito para projectos empresariais; 

x Melhoramento das condições de trabalho no sector – por exemplo, destacando publicamente a 

melhoria do desempenho das empresas que empregam mulheres. 

No entanto, o impulso das literacias não é apenas relevante para atingir um nível de igualdade ao nível do 
trabalho no/através das TICs, mas também muito importante a um outro mundo ao qual as mulheres acedem 

de modo muito desigual: a participação cívica e política. A formação para a consciência e acção cívica, para o 

alargamento de acesso à esfera da representação política é algo que necessariamente se inclui na essencial e 

correcta disseminação das políticas para as literacias mediáticas. 

5. Redes Sociais Virtuais na Terceira Idade e para Pessoas com 
Deficiência 

As situações socialmente precárias a que muitos idosos estão sujeitos tornam as Novas Tecnologias mais 

importantes que nunca para a Terceira Idade: interacção através das redes, a informação alternativa e o 

acesso a conteúdos de entretenimento específicos (não raro descontinuados em sede de Media Tradicionais 

mas depositados na “memória digital”) são poderosos meios de combate ao sentimento de isolamento e 

desinserção social. Mas, aqui, a tecnologia e a disposição de conteúdos “user friendly” também devem ser 

considerados: projectos financiados por Estado e empresas podem permitir o acesso a Apps que facilitem essa 

mesma usabilidade mais fácil por quem não pertence à chamada “Geração Digital”. 

Por outro lado, não se trata de um dado novo afirmar que as pessoas com alguns tipos de deficiências podem 
ter acesso a uma vida de superior qualidade através das Novas Tecnologias. De facto, é constante a 

constatação de que o apelidado “design para todos” deve ser algo presente na criação de dispositivos e 

ferramentas, assim como a fácil adaptação dos mesmos a diferentes necessidades de perfis de utilizadores. 

Para tornar as TICs mais acessíveis a todos e todas, há que apostar nas “tecnologias de apoio”, que auxiliam 

pessoas com deficiência para o desempenho de actividades outrora impossíveis de atingir, formando-as para 

uma melhor interacção com as tecnologias. E, para além de auscultar as mesmas, é essencial que se aproveite 

o trabalho já desenvolvido por instituições que acompanham as dificuldades sentidas por aqueles e aquelas 

que sofrem de deficiências específicas, nomeadamente através de projectos de parcerias. 

Mas há que fazer mais: utilizar as TICs para dotar estas pessoas numa plena participação em sociedade através 
da informação e do acesso a bens e serviços. Falamos, por exemplo, em gerar formas mais simples de 
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acessibilidade a serviços do Estado, à participação política directa ou à formação não presencial.20 

Em Portugal, algumas empresas já contemplam aplicações e dispositivos que permitem uma melhor utilização 

das Novas Tecnologias para pessoas com necessidades especiais: 

x No que toca a telefone fixo e telemóvel, as pessoas que detenham problemas de visão podem ter 
acesso àqueles dispositivos com ecrãs maiores, que permitem a apresentação de caracteres de 

grandes dimensões; teclas de maior dimensão ou iluminadas; maior contraste do ecrã; marcação e 

SMS por voz e leitura de menus. Relativamente à Internet, permite-se a leitura em alta voz dos 

conteúdos cibernéticos; 

x Se for um caso de capacidades limitadas de audição, o utilizador, em regra, utilizará meios disponíveis 
aos consumidores sem tais problemas, não existindo grande diferença nas aplicações; 

x Tratando-se de um utilizador com restrições ao nível da compreensão, marcação rápida através de 
uma só tecla, existência de teclas maiores; marcação por voz; leitura de menus ou SMS para voz 

(onde o texto é audível); 

x Relativamente a pessoas com problemas de mobilidade, existem alternativas à regular utilização de 
telefones e telemóveis (como a linha com destino fixo, o serviço de Telealarme e o MBPhone) e da 

Internet (teclados dinâmicos no ecrã); 

x Idosos e idosas também poderão ter um acesso mais fácil às comunicações electrónicas através da 
maioria das opções anteriormente referidas. 

Se a existência destas opções são de saudar, o acesso às mesmas nem sempre o é, uma vez que a compra 

de telemóveis/telefones fixos com características especiais ou o acesso a determinados serviços nem sempre 

são gratuitos. Uma vez que as condições partem do operador, este nem sempre está disponível para oferecer/ 

reduzir significativamente o preço do equipamento disponibilizado. E esta deverá ser, igualmente, uma área a 

ponderar ao nível das políticas públicas para uma Sociedade em Rede: a inclusão de todos e de todas, não 

obstante rendimentos e disponibilidades financeiras ou redução de determinadas capacidades. De outro modo, 

o aumento de literacias digitais será pouco eficaz nos seus resultados finais. 

6. O Acesso aos Recursos Materiais 

A Comissão Europeia tem vindo a alertar para um ponto essencial: todos os anteriores esforços apenas surtirão 

o desejado efeito se, gradualmente, se conseguir fornecer o acesso aos Meios de Comunicação visados. Sem 
eles, qualquer formação ou consciencialização será pouco transversal, apenas acessível a quem já esteja 

munido da ferramenta tecnológica.  

A este propósito, lembre-se que, segundo a UNICEF, as crianças foram as que mais sofreram com a pobreza 

                                                 
20 V.g. Estratégia Europeia para a Deficiência (2010–2020), disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aem0047, acedido a 19 de Maio de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aem0047
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aem0047
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que aumentou nos países mais ricos, incluindo os europeus21. Empobrecidas as famílias, aumentará o risco de 

marginalização social e o acesso a meios e literacias, será mais parco. Pelo que projectos de inclusão através 

das literacias mediáticas e do acesso aos meios, continua a ser essencial para o desenvolvimento das 

capacidades e o sentimento de valorização por parte das crianças mais desfavorecidas. Pelo que projectos de 

comunidade, com envolvimento directo entre interessados e formadores, dotados de uma estratégia 

mobilizadora mas também de meios digitais, deverão deter uma forte componente no delinear de políticas 

públicas para a literacia. 

 

                                                 
21 V.g. UNICEF Office of Research (2014), Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-
being in rich countries, disponível em: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf, acedido a 19 de Maio de 2016. 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf
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II – Cibersegurança e Cibervigilância 
É extremamente difícil pensar cibersegurança e cibervigilância sem, de imediato, perceber o impacto que uma 
terá na outra. Tal como no mundo não mediado pela Internet, se a segurança individual, estatal ou 

internacional justifica a vigilância, enquanto parte da gestão da res publica pelos Estados, esta mesma 

vigilância pode lesar Direitos fundamentais dos cidadãos - como na não protecção de dados pessoais, no violar 

o direito à privacidade e ao esquecimento ou nos constrangimentos à liberdade de expressão, de opinião ou 

de associação, entre outros. Dado que o ciberespaço possui características de globalização e não-

territorialidade, a segurança e a vigilância adquirem um maior espectro, assim como maiores responsabilidades 

para governantes e reguladores, mas também para os próprios cidadãos.  

Tratando-se de valores tão centrais e estando ainda a discussão sobre a websegurança e a webvigilância num 
estado embrionário em Portugal, é absolutamente imprescindível a existência de um plano de políticas públicas 

específico que viabilize o estudo e a apresentação de propostas concretas nesta esfera. Internacionalmente, 

várias têm sido as denúncias de violação de direitos individuais através da vigilância cibernética de Estados, 

como também muitas têm sido as críticas apontadas a organismos de segurança por não se dedicarem 

suficientemente àquela, possibilitando actos de terrorismo. De facto, falamos de uma área com novos 

desenvolvimentos a cada hora que passa, onde a mutabilidade de práticas, a relação potencialmente infinita 

entre todos os agentes de uma rede virtual ou os conhecimentos típicos de hackers e ciber-criminosos não 

permitem que se afirme tratar-se de um tema que, por já ter sido abordado, não carece de mais atenção. Pois 

esta tem que ser constante e permanentemente actualizável. 

A União Europeia tem procurado agir dentro de uma estratégia de cooperação entre as diversas partes 

interessadas – Governos, instituições europeias e internacionais, profissionais de Tecnologias da Informação, 

autoridades policiais e judiciais, utilizadores e académicos. E todas estas instituições deverão, de igual modo, 

servir de suporte a uma proposta de políticas públicas. Falamos de:22 

x Instituições de segurança das redes e da informação (ENISA/SRI); 

x Equipas de resposta a emergências informáticas (CERT-UE/CERT); 

x Autoridades policiais/judiciais (Centro Europeu da Cibercriminalidade — EC3 da Europol e Eurojust);  

x Instituições ligadas à defesa (Agência Europeia de Defesa); 

x Internacionais como o Conselho da Europa, a NATO e as Nações Unidas. 

Estudos demonstram a necessidade de uma vigilância através das novas tecnologias, nomeadamente para 

mapear e facilmente disseminar na esfera internacional possíveis actos criminosos. Mas também corroboram 

os receios de que direitos e liberdades sejam vigiados de modo absolutamente invasivo e ilegal direitos, 

                                                 
22 V.g. Online privacy, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/online-privacy, acedido a 20 de Maio de 2016. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/online-privacy
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liberdade e garantias dos cidadãos. A solução não é fácil e, muito provavelmente, jamais será absolutamente 

adaptada a cada passo de evolução das TICs. Mas deverá ser realizado um esforço para que o equilíbrio entre 

as duas dimensões, vigilância e privacidade, seja mantido tanto quanto possível e sempre que possível. 

1. Cibercrimes 

Como anteriormente referido, a apelidada cibersegurança é uma responsabilidade de todos, falemos nós de 

corporações empresariais, cidadãos, Governos ou estruturas supra-nacionais. Dentro dos diversos perigos que 

a utilização das TICs encerra, alguns merecem especial atenção, sejam eles práticas criminosas praticadas de 

uma vez só (como o spyware) ou continuadas (como o cyberbullying). Mas é bom ter sempre presente que a 

utilização de novos meios acarreta sempre novos perigos. Alguns destes perigos encontram-se relacionados 

com as características técnicas do meio, em si mesmo; outros são adaptados de actos já existentes para o 

novo meio. Pelo que uma política pública para combate do cibercrime terá, constantemente, que olhar para o 

mundo online e offline em simultâneo – até porque, muitas das vezes, os ilícitos não se concretizam apenas 
no universo virtual. Vejamos alguns daqueles que, actualmente, muito preocupam a comunidade internacional. 

1.1.  Phishing e Spyware 

Comecemos com o chamado phishing: trata-se de uma prática fraudulenta de acesso aos dados pessoais dos 

internautas, dados esses que podem passar pelas passwords de entrada em websites, pelos códigos de 

autorização para utilização de cartões de crédito, etc.. Tal como a prática da “pesca”, também aqui o utilizador 
“morde o anzol” através de links sem se aperceber: o ataque é realizado através de e-mails (SPAM) ou 

mensagens instantâneas, que parecem advir de uma fonte legítima, como um Banco ou uma rede social23. 

Como bem afirma a ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), há que desconfiar 

sempre das mensagens que parecem “boas demais para serem verdade” ou que alertam para o cancelamento 

de contas ou usurpação de perfis online do utilizador, requerendo a “confirmação” de dados de acesso a 

contas de email, a redes sociais virtuais, etc24. 

Com intuitos normalmente comerciais e publicitários -e, como tal, de menor gravidade- as práticas de spyware 

também têm que ser debatidas. Com o intuito de acompanhar a navegação na web por parte do utilizador 
(ex: sites que este visita, redes sociais virtuais que utiliza, tipo informação que partilha), este tipo de software 

permite a vigilância empresarial para a criação de nichos de públicos e consumidores, cujos dados são 

posteriormente alienados a empresas, para fins publicitários.  

Se é verdade que as grandes empresas ligadas à Comunicação em Rede já providenciam alguns mecanismos 

gratuitos de defesa contra tais actos criminosos (através de aplicações anti-vírus e afins25), eles não são 100% 

eficazes, permitindo que as práticas de phishing ou de spyware  ainda sejam lucrativas para quem as pratica. 

                                                 
23 V.g. Phishing – ENISA, disponível em: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing, 
acedido a 20 de Maio de 2016. 
24 V.g. Ibidem. 
25 V.g. Aplicação gratuita “wot (web of trust)” para o google chrome, de acesso gratuito, disponível em: 
http://download.cnet.com/WOT-Web-of-Trust-for-Google-Chrome/3000-33362_4-75011499.html, acedido a 20 de Maio de 2016. 

https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing
http://download.cnet.com/WOT-Web-of-Trust-for-Google-Chrome/3000-33362_4-75011499.html
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Razão pela qual há que não apenas elucidar todos e todas as internautas (nomeadamente através de acções 

já mencionadas a propósito das literacias mediáticas) mas regulamentar aprofundadamente e agir 

directamente sobre os infractores, envolvendo todas as partes interessadas para: 

x Monitorizar as praticas ilícitas praticadas através da Web, mapeando as mesmas. Por exemplo, 
desenvolvendo o princípio da obrigatoriedade dos prestadores de serviços Web de delatarem qualquer 

suspeita de violação de dados pessoais à autoridade nacional competente e à eventual vítima prática 

do crime26; 

x Criar normas jurídicas específicas que agilizem os respectivos processos judiciais, inviabilizando a 
continuação da prática criminosa de forma judicialmente sustentada; 

x Garantir uma cooperação de inter-comunicação ao minuto entre as diversas partes interessadas, onde 

as próprias TICs constituem uma ferramenta bastante profícua. Aqui, os recursos provenientes de 
equipas de resposta a emergências informáticas (como a CERT-UE)27 podem constituir um excelente 

exemplo para perceber de que modo pode Portugal reforçar a segurança na Internet e a dissipação 

da informação a ela relativa ao nível interno; 

x Informar o cidadão, constantemente e através de diversos meios de comunicação (incluindo redes 
sociais e legacy media), de todos os passos tomados nestas temáticas, de modo a que saiba como 

está protegido e a quem se dirigir quando seja vítima de um cibercrime. 

Aliás, todas estas medidas serão também uma forma de incentivar a confiança no E-commerce e nas práticas 

de E-government, ainda pouco generalizadas e alvo de alguma insegurança sentida pelas populações, como 

adiante se verá. 

1.2.  Assédio sexual, pedofilia, pornografia infantil e tráfico de pessoas através 
dos Media Sociais 

Mas nem todos os crimes cibernéticos incluem a utilização de software malicioso. Muitos criminosos utilizam 

plataformas lícitas para a prática de crimes. Falamos, por exemplo, do assédio sexual, da pedofilia, da 

pornografia infantil ou do tráfico de pessoas através das redes sociais virtuais.  

Se as práticas de tais crimes no mundo offline já são extremamente difíceis de detectar, necessitando de 

recursos especializados para tal, no mundo fluído e anónimo da Web a detecção torna-se ainda mais 

complicada. Mas não impossível, se as ferramentas utilizadas forem pensadas para crimes concretos, para as 
armas a que criminosos recorrem para dar continuidade a estes actos atrozes.  

Já em 2000, a pornografia infantil na Internet preocupava a Europa: apelava-se aos Estados-Membros que 

implementasse medidas de combate a este tipo de crimes, nomeadamente na criação de unidades próprias 

de segurança e agilização no processo de recepção de informações sobre alegados casos de produção, 

                                                 
26 V.g. Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu, 12 de Julho de 2002, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/eprivacy-directive, acedido a 20 de Maio de 2016. 
27 V.g. CERT-EU, disponível em: https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html, acedido a 20 de Maio de 2016. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
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distribuição e posse de pornografia infantil28. Ainda que se tenham dado passos importantes, o assunto está 

longe de se considerar resolvido e os Direitos Universais da Criança continuam a ser lesados. 

Para além da necessária monitorização das práticas, como já mencionado, este é um dos pontos essenciais a 

serem abordados aquando de acções de sensibilização ou de formação no âmbito das literacias virtuais: se 

crianças, jovens, seus parentes e professores souberem lidar com este tipo de crimes, a prevenção pode ser 

assegurada não apenas por instituições policiais (nacionais ou europeias29) mas com a cooperação de toda 

uma sociedade esclarecida30. Isto, claro está, com os necessários limites à Cibervigilância, uma vez que 

existem direitos, liberdades e garantias essenciais que não devem ser prevaricadas. 

1.3.  Ciberbullying 

Cyberbullying consiste na prática de bullying através das novas tecnologias, utilizando a Internet mediante 

dispositivos como smartphones ou tablets, e que se concretiza utilizando ferramentas de Comunicação em 

Rede – mensagens de texto, chats, posts em redes sociais virtuais, etc. Rumores, fotos ou vídeos embaraçosos 

(muitas das vezes focados em bullying físico), websites ou perfis falsos fazem parte desta prática criminosa 

que afecta muitas crianças e jovens em todo o mundo.  

A diferença entre o bullying num ambiente cara-a-cara e através da Web assenta, basicamente31: 

x Na constante eminência da prática do crime – pode acontecer 24h por dia, 7 dias por semana e não 

apenas, por exemplo, quando o jovem está no seu ambiente escolar; 

x As mensagens podem ser difundidas de modo anónimo, sem que o seu autor seja imediatamente 
identificado; 

x A difusão das práticas criminosas pode ser viral, aumentando a sensação de humilhação; 

x O rasto deixado na web (pegada digital) é bem mais vasto e difícil de “apagar” que a memória 
individual do criminoso, da vítima e daqueles ou daquelas que assistiram a acto num espaço físico. 

Dado que as repercussões deste crime deixam marcas fortíssimas na vítima (isolamento, insucesso escolar, 

propensão para a violência, etc.) várias organizações têm alertado as famílias para a prevenção e delação dos 

crimes. Qualquer política pública neste âmbito tem, necessariamente, que passar: 

 

                                                 
28 V.g. Combating child pornography on the Internet, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33116 , acedido a 20 de Maio de 2016. 
29 Como é o exemplo do Eurojust – v.g. http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/objectives-tools/Pages/revised-eurojust-
decision.aspx, acedido a 20 de Maio de 2016. 
30 V.g. Declaration of the Committee of Ministers on protecting the dignity, security and privacy of children on the 
Internet, Conselho da Europa, 20 de Fevereiro de 2008, disponível em: http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/protecting-dignity-
security-and-privacy-children-internet,acedido a 20 de Maio de 2016. 
31 V.g. What is Cyberbullying, disponível em: https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html, acedido a 20 de Maio 
de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33116
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33116
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/objectives-tools/Pages/revised-eurojust-decision.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/objectives-tools/Pages/revised-eurojust-decision.aspx
http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/protecting-dignity-security-and-privacy-children-internet
http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/protecting-dignity-security-and-privacy-children-internet
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html
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x Pelo acesso à informação, por parte das crianças, relativamente à gravidade destas atitudes e a 

necessidade de as denunciar; 

x Informar educadores e familiares de que é essencial educar e criar sistemas de alguma vigilância 
sobre os hábitos das crianças que acedem à Web: software de vigilância anti-bullying nunca será 

suficiente sem a educação da criança32; 

x Criar uma consciência geral de que o cyberbullying não deve ser promovido nas redes sociais virtuais, 
seja através de partilhas, likes, comentários. Também eles ajudam à manutenção da pegada digital e 

humilhação da vítima; 

x Incitar todos os membros da sociedade para a delação do crime – sejam vítimas ou apenas 
testemunhas33. 

Todas estas medidas têm que assentar em projectos que envolvam vários parceiros da sociedade 34 , 

assentando em conhecimentos científicos e técnicos aprofundados e estudos que aconselhem as formas de 

acção mais eficazes. Estado, instituições locais e todos os que lidam com o acompanhamento (jurídico e 

psicológico) destes crimes não poderão ser olvidados. 

1.4.  Práticas Terroristas 

Outros crimes, visando colectivos de pessoas, têm sido alvo de uma preocupação crescente: a concertação 

e/ou concretização de actos terroristas através e/ou sobre a Web. É impossível esquecer por exemplo, as 

estratégias de comunicação do DAESH, sempre censuráveis mas bem-sucedidas para as intenções dos 

próprios. Aproveitando as mais-valias da Sociedade em Rede, a promoção estratégica das suas acções (como 
reivindicações de atentados) mobilizou jovens para se juntarem à rede terrorista; através do mesmo meio, foi 

possível concertar acções entre os agentes criminosos. A prática não é nova, os Meios de Comunicação são 

sempre utilizados com intuitos não pacíficos nem democráticos desde a sua existência. Mas a disseminação 

tão abrangente de uma mensagem belicosa e a ideia de um risco permanente para diversos países, em 

qualquer ponto do globo, trouxe à tona a poderosa arma que a Web constitui a este nível. 

A responsabilidade de garantir a segurança interna cabe, em primeiro lugar, aos órgãos de soberania, mas os 

desafios da globalização da comunicação desafiam a capacidade dos países de agirem sozinhos, sendo vital o 

apoio entre nações e organizações, comunitárias e internacionais, para construir uma nova confiança das 

pessoas na paz e facilitar o intercâmbio de informações, numa acção que se pretende conjunta. Contudo, há 
que ir para além das figuras institucionais e envolver os cidadãos e Media Tradicionais nesta missão35. E a 

                                                 
32 V.g. Parental Monitoring Apps and Cyberbullying – Our Review and Recommendations, disponível em: 
http://cyberbullying.org/parental-monitoring-apps-cyberbullying-review-recommendations, acedido a 20 de Maio de 2016. 
33 V.g. Violência Online – APAV, disponível em: http://www.apavparajovens.pt/devo-denunciar8, acedido a 20 de Maio de 2016. 
34 V.g. Declaration of the Committee of Ministers on protecting the dignity, security and privacy of children on the 
Internet, Conselho da Europa, 20 de Fevereiro de 2008, disponível em: http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/protecting-dignity-
security-and-privacy-children-internet, acedido a 20 de Maio de 2016. 
35  V.g. Commission takes steps to strengthen EU cooperation in the fight against terrorism, organised crime and 
cybercrime, de 28 de Abril de 2015, disponível em: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm, acedido a 20 de Maio de 

http://cyberbullying.org/parental-monitoring-apps-cyberbullying-review-recommendations
http://www.apavparajovens.pt/devo-denunciar8
http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/protecting-dignity-security-and-privacy-children-internet
http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/protecting-dignity-security-and-privacy-children-internet
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm
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educação para os Media é de extrema relevância: a partilha numa rede virtual de um vídeo que apela à 

violência deve ou não acontecer, mesmo que a mensagem do terrorista seja criticada? Se não deve, como o 

fazer sem atingir a liberdade de expressão e de opinião do cibernauta? É um debate iniciado mas ainda em 

estado imberbe: não existem respostas mas o assunto não pode ser tido como secundário. 

Na senda da estratégia planeada para os anos de 2016/2017 relativamente à Protecção da Segurança e 

Liberdade na Europa36, qualquer acção legítima terá que passar pela prevenção e luta contra a radicalização 

através do envolvimento de toda a sociedade, numa perspectiva holística e através de uma abordagem 

multidisciplinar - política, social, económica, tecnológica, etc. E tal só é possível através da análise de estudos 

científicos das mais diferentes áreas, da análise cuidada do impacto da legislação actual sobre as práticas 
terroristas e da criação de novos métodos a implementar para combater o crime de massas. Os resultados 

desses debates e medidas adoptadas devem ser alvo de disseminação pelas comunidades, com o objectivo 

da sua sensibilização para o assunto. 

2. Cibersegurança e Cibervigilância: um difícil equilíbrio 

Nesta esfera, a polémica tem sido constante no mundo da política, da academia e das comunidades online: 

onde começa e termina a liberdade de expressão/opinião e a liberdade de imprensa e onde estas devem ser 

sacrificadas em prol da segurança interna? Até onde poderão ir as acções de promoção da segurança, por 

parte de governantes e organizações de investigação, sem pôr em causa a privacidade individual? Como poder 

prevenir crimes cibernéticos e encontrar provas da sua prática sem a vigilância na Web e, em simultâneo, 

proteger os dados pessoais? 

Aqui, cibervigilância e cibersegurança impõem-se com igual força mas com sustentáculos diferentes e limites 
que são discutíveis. A resposta não é fácil, mas não pode ser mais adiada: o equilíbrio tem que ser pensado, 

as estratégias têm que ser implementadas através de políticas públicas, para bem de cidadãos e comunidades. 

2.1.  Protecção de Dados Pessoais e Privacidade 

Todos os cidadãos gozam do direito à privacidade, da protecção aos seus dados pessoais e do “direito ao 

esquecimento”. Estes direitos são/podem ser violados, não raro, através de dois mecanismos: a cibervigilância 
criminosa e a cibervigilância tida por legal, mas que acarreta vários perigos ao nível dos Direitos Fundamentais. 

O primeiro tipo de vigilância através da Web já foi abordado anteriormente, por via das ditas práticas de 

fishing ou utilizando spyware. O segundo envolve as práticas estatais/policiais, cuja justificação se prende, 

muitas vezes, com o superior interesse público. As condições legais para o acesso e tratamento de dados são 

reguladas em diversos países e instituições mas, per se, são de difícil definição - e, não raro, com condições 

de fácil ultrapassagem. Para além de que o mundo da Internet se transforma constantemente e o legislador 

                                                 
2016. 
36 V.g. Decisão da Comissão Europeia C (2015)6776, de13 de Outubro de 2015, págs. 22 e segs., disponível em: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf, acedido a 20 de Maio de 
2016. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf
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tem dificuldade em acompanhá-lo, principalmente se desprovido de estudos e pareceres de especialistas que 

compreendam cada novo desafio tecnológico que lhe é colocado. 

Defina-se, antes de mais, o que são “dados pessoais”: trata-se de informação relativa a uma pessoa singular, 

identificada ou identificável (titular dos dados). Ou seja, é considerada identificável uma pessoa singular que 

possa ser identificada, directa ou indirectamente, por referência a um identificador, como por exemplo um 

nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via electrónica ou a um ou mais 

elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa 

pessoa singular37. Ora, a recolha, o tratamento e a (eventual) divulgação de dados pessoais só pode ser 

considerada lícita quando exista consentimento do utilizador ou quando a mesma seja requerida pelo Estado 
para fins muito específicos, como questões criminais. O que levanta várias questões, entre elas: 

x As relacionadas com a existência de um consentimento pouco informado, onde a empresa consegue 

o acesso aos dados pessoais sem que o titular tenha real noção disso – algo que acontece, por 
exemplo, aquando da assinatura de um contrato de crédito, quando o consumidor não lê as cláusulas 

contratuais ou não as compreende. Neste caso, o consentimento para utilização dos dados pessoais 

(ex: contacto de telemóvel ou email) irá permitir que o consumidor veja estes últimos a serem 

utilizados por um conjunto de empresas para fins publicitários, uma prática que se tornou comum. 

Ora, se os dados foram recolhidos para identificação do consumidor aquando de um contrato 

específico, deveria ser lícito que a empresa contraente os possa utilizar para outros fins? Prevê-se 

que, a partir de Maio de 2016 o consumidor tenha direito a exigir que essas mesmas informações 

sejam apagadas da base de dados da empresa quando terminar a relação contratual que o justificava, 
alegando o seu direito ao esquecimento38. Mais ainda, que o consentimento tenha que ser “uma 

manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita”39. No entanto, isto não assegura, 

por si só, uma real alteração do status quo: é mais do que urgente informar o cidadão destes mesmos 

direitos e, quiçá, pensar numa forma de assegurar o direito ao esquecimento sem um pedido explícito 

do consumidor; 

x As relacionadas com o tipo de informações recolhidas através dos dados, em si mesmos. Por exemplo, 
informações que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou 

filosóficas, a filiação sindical, o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma 

pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação 

sexual de uma pessoa.40. Como bem sabemos, em diversas circunstâncias - e, em especial, em países 

                                                 
37 V.g. Artigo 4º nº1 do Regulamento (UE) 2016/679 Do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, acedido a 27 de Maio de 2016 
38 V.g. Regulamento (UE) 2016/679 Do Parlamento e do Conselho,de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, acedido a 27 de Maio de 2016. 
39 V.g. Artigo 4º nº11 do Regulamento (UE) 2016/679 Do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, disponível em: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, acedido a 27 de Maio de 2016. 
40 V.g. Artigo 9º nº1 do Regulamento (UE) 2016/679 Do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, disponível em: http://eur-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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incumpridores dos Direitos Humanos – estes dados são acedidos sem qualquer justificação honesta 

que não a difamação, a perseguição política ou mesmo policial. No entanto, tal também acontece, por 

vezes, em países democráticos e cumpridores dos direitos mais basilares, nomeadamente através de 

crimes cibernéticos que permitem o acesso ilegítimo a bases de dados onde alguns daqueles dados 

possam constar – como dados relacionados com a saúde de pacientes. A segurança das redes é, neste 

campo, algo a garantir; 

x Quanto às questões que dizem respeito ao consentimento do utilizador jovem para acesso a dados 
pessoais por terceiros, o Parlamento e o Conselho Europeu entenderam que deveria ser aplicada uma 

regra muito comum no Direito Europeu: o consentimento do jovem internauta apenas será válido a 

partir dos 16 anos – ainda que cada Estado tenha a liberdade de legislar de forma mais detalhada41. 

Falamos, por exemplo, do consentimento para a utilização de dados pessoais do jovem quando age 

através das redes – por exemplo, para jogar online. Até tal idade, qualquer acto de consentimento 
terá que ser realizado pelos pais (ou por quem exerce o poder parental). Mas, claro está, esta regra 

não é monitorizada pelos interessados nos dados e nem sempre os jovens e crianças irão seguir a 

regra imposta pela UE. Razão pela qual têm que existir mecanismos de prevenção (como filtros) e o 

acompanhamento avisado de adultos e instâncias responsáveis para os perigos do fornecimento de 

dados na e para a Web; 

x Outros dilemas que têm surgido referem-se ao que deve ou não ser considerado “dado pessoal”, uma 
vez que a definição lata pode incluir realidades nas quais não pensamos a priori. Por exemplo, no que 

se refere ao endereço IP (conjuntos únicos de números que identificam o endereço de ligação à Web), 

foi necessário que o Tribunal de Justiça Europeu considerasse que se tratava de um dado com direito 

a protecção para que este passasse a ser garantido. A partir do momento que assim é considerado 

não poderá, por exemplo, ser alvo de cibervigilância estatal sem a devida justificação.  

Já a questão da privacidade tem levantado, desde há alguns anos, a problemática relativa à utilização de 
cookies. Tratam-se de programas de software que ficam instalados no browser do utilizador, permitindo 

compilar informação sobre os seus hábitos e preferências nos sítios Web visitados, monitorizando a actividade 

e permitindo uma publicidade direccionada àquele utilizador, e sempre presente aquando da navegação 

através da Internet. Ainda que, desde 2011, páginas ou blogs sejam obrigados a informar sobre a utilização 

de cookies, a verdade é que poucos são os utilizadores que se apercebem dessa informação e, a partir do 

momento que começam a navegar no website, a sua navegação será registada. As visões quanto às respostas 

possíveis à legalidade das práticas, contínua actual: deveremos tratar de modo diferente um processo que 

também recolherá os dados do cibernauta? E a partir de que momento poderão ou não ser em receptadas 
tais informações? Um acontecimento recente poderá elucidar o facto de ainda não estarmos numa situação 

de total controlo destas práticas cibernéticas: a rede social Facebook anunciou que irá utilizar cookies a quem 

                                                 
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, acedido a 27 de Maio de 2016. 
41 V.g. Artigo 8º nº1 do Regulamento (UE) 2016/679 Do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, acedido a 27 de Maio de 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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simplesmente aceda ao portal de entrada na rede, mesmo para quem não tenha perfil criado, de modo a 

apelar a mais investimento de publicitários42. Dever-se-à ou não permitir uma tal decisão? Se não, como reagir 

a esta escalada de aproveitamento de navegação online para obtenção de lucros e através de que 

instrumentos?  

Cada país deve e pode fazer mais, através de debates científicos, propostas de soluções e de formação 

específica à comunidade, promovidas pelo Estado, empresas e estabelecimentos de ensino, e com eventual 

apoio de instituições internacionais. Mais ainda: há que elucidar de forma sempre actual as pessoas que, 

diariamente, recorrem à Internet. Também as acções de sensibilização através das Redes são sempre vias a 

explorar. 

2.2.  Encriptação: entre a Privacidade e Segurança dos Estados  

Por “encriptação” temos o processo de codificação e descodificação de dados: ao ser aplicado um algoritmo 

para codificar determinados dados, estes deixam de ter a forma original, não podendo ser lidos por qualquer 

pessoa. Trata-se, assim, de uma forma de segurança de dados, uma vez que protegem informações 

confidenciais contra ameaças de vigilância cibernética. 

Se a encriptação já era um tema controverso, ele ganhou nova mediatização com a o esgrimir de posições 

entre o FBI e a Apple: a disponibilização ou não de dados encriptados de todos iphones a entidades policiais 

de investigação, após o ataque a S. Bernardino. Se é certo que o acesso à informação deve ser disponibilizado 

para fins de segurança, não é menos verdade que aceder a chaves de acesso a toda a informação encriptada 

de todos os utilizadores de determinados dispositivos viola inúmeros direitos. É aqui visível quão complexa se 

torna a já mencionada inevitabilidade de se abordar a segurança e a vigilância online em simultâneo: uma 

limita a outra, e vice-versa. Como dirimir o conflito? 

As respostas ainda não são claras. No caso mencionado, a Apple havia concordado em desencriptar os 

conteúdos especificamente pedidos através de uma ordem judicial mas recusou-se a ceder uma “porta dos 
fundos” para o FBI, para segurança e confiança dos seus utilizadores; por seu turno, o FBI, invocando a 

constante necessidade de aceder a novos conteúdos, afirmou ter requerido a prestação de hackers 

profissionais 43  para efectuar a desencriptação, de forma alegadamente bem-sucedida. O que levanta 

perguntas pertinentes: 

x Não estará o direito à privacidade a ser violado sempre que é gerada uma “chave de acesso geral” a 
um determinado tipo de dispositivos para acesso a conteúdos privados – e não o acesso, caso a caso, 

sempre que se detenha uma suspeita necessariamente fundada quanto a um utilizador? 

x Até que ponto confiar na boa utilização das informações acedidas pelas autoridades de investigação 

                                                 
42 V.g. Don't have a Facebook account? Its advertising cookies are still following you in The Telegraph, 27 de Maio de 2016, 
disponível em: http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/05/27/facebook-to-track-browsing-habits-of-non-facebook-users-to-targe/, 
acedido a 27 de Maio de 2016. 
43 V.g. Cellebrite didn’t do it: Gray-hat hackers unlocked cell phone for FBI in Digital Trends, disponível em: 
http://www.digitaltrends.com/web/hackers-unlock-iphone-not-cellebrite/#:frkvqjXX9H7wuA, acedido a 20 de Maio de 2016. 

http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/05/27/facebook-to-track-browsing-habits-of-non-facebook-users-to-targe/
http://www.digitaltrends.com/web/hackers-unlock-iphone-not-cellebrite/#:frkvqjXX9H7wuA
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profissional? 

x Como considerar o hacking uma prática ciber-criminosa mas considerá-la legal quando utilizada por 

profissionais que combatem o terrorismo? Como distingui-lo do Ciber-ataque? 

Em jeito de conclusão, para que todos os ciber-crimes sejam mitigados e os direitos humanos respeitados, 
não apenas é essencial a cooperação entre Estados e instituições políticas e/ou de segurança internacionais, 

como é também importantíssimo incluir no debate as demais partes interessadas - as organizações de defesa 

dos Direitos Humanos e outras especializadas em crimes na web ou protecção de dados; as empresas de 

fornecimento e comercialização de produtos e serviços relacionados com as TICs, os especialistas (técnicos e 

académicos); os Mass Media Tradicionais (TV. Imprensa e Rádio) e o seu enorme poder de formar e informar 

os cidadãos; assim como as famílias e as comunidades, em geral. E no tocante a todas as acções, o princípio 

basilar deve ser o de que as regras que asseguram direitos e deveres no mundo offline têm que ter a mesma 

validade no mundo online44. 

 

                                                 
44 V.g. Comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Europeu Económico e Social e ao Comité 
das Regiões, de 7 de Fevereiro de 2013, pág.3, disponível em: http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf 
acedido a 20 de Maio de 2016. 

http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf
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III – Transparência e Neutralidade na Web 
De acordo com o INE, em 2015, 7 em cada 10 pessoas com idade entre 16 e 74 anos utilizam a Internet e 
70% delas utilizam as redes sociais virtuais45. Se o crescimento de acesso tem sido muito favorável no nosso 

país, a verdade é que ainda demonstra fragilidades. Por exemplo, a utilização da Internet é mais frequente 

por pessoas até aos 44 anos e para quem completou o ensino secundário ou superior. O que não apenas 

corrobora as preocupações já levantadas relativamente a grupos excluídos da sociedade – e, por essa via, da 

Sociedade de Informação- como nos faz questionar como colmatar as demais variáveis (nomeadamente o 

grau de educação formal) que podem limitar o acesso democrático ao fértil mundo virtual. E, uma vez 

identificadas, políticas públicas focalizadas terão que ver a sua implementação no terreno, em prol do objectivo 

de “promover a utilização das novas tecnologias, para que seja possível diminuir para 23% o número de 
pessoas que nunca utilizou a Internet, até 2020”46.  

1. Neutralidade na Web: acesso igualitário e democratização 

1.1.  Velocidade de tráfego 

Se o espaço Web é, muitas das vezes, visto como o mais democrático, vasto e plural, a verdade é que nem 

sempre isto é verdade. Muitos são os casos em que, de forma a beneficiar os prestadores de serviços 

cibernéticos, os acessos pagos a preços mais baixos são notoriamente prejudicados, de modo a que as 

“autoestradas” cibernéticas possam ser financiadas por valores mais elevados. Tal faz-se, nomeadamente, 

através de tráfego mais lento para os utilizadores que adquirem apenas “pacotes de acesso” básicos aos 

prestadores de serviços. 

Esta realidade é incrementada quando falamos de um mercado de oligopólio: destituídos de uma concorrência 

vasta e fazendo uso de algumas práticas concertadas, os prestadores manipulam condições: o consumidor de 

serviços e produtos acaba por não ter uma alternativa viável quando insatisfeito com a prestação. Uma vez 

que tal contraria a ideia da Internet neutra e de acesso democrático. O debate tem sido intenso. Prestadores, 

Estado e representantes do comum internauta são chamados a pronunciar-se mas, muitas das vezes, as 

práticas empresariais mantêm-se. 

Em Abril deste ano, entrou em vigor a nova regulamentação sobre a Neutralidade da Internet, para que se 

implemente uma Internet neutra, tratando, nomeadamente, de modo equitativo todo o tráfego na prestação 
de serviços de acesso a ela47.  

                                                 
45  V.g. Sociedade da Informação e do Conhecimento - Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação nas Famílias, INE, disponível em: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
, acedido a 31 de Maio de 2016. 
46 V.g. Agenda Digital Nacional – Objectivos, disponível em: http://www.portugaldigital.pt/objetivos/, acedido a 31 de Maio de 2016. 
47 V.g. Artº 3º nº3 do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, 
que estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL, acedido a 19 de Maio de 2016 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
http://www.portugaldigital.pt/objetivos/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL


  

25 
 

No entanto, se este primado é efectivamente plasmado na lei, não é menos verdade que as excepções à 

implementação desta regra são tantas e tão permissivas que é possível questionar se algo, de facto, se 

alterará, sem mais. De facto, é dito que tal princípio “(…) não obsta a que os prestadores de serviços de 

acesso à Internet apliquem medidas razoáveis de gestão do tráfego (...) que devem ser transparentes, não 

discriminatórias e proporcionadas, e não podem basear-se em questões de ordem comercial, mas sim na 

qualidade técnica objectivamente diferente dos requisitos de serviço de categorias específicas de tráfego”48. 

Mais ainda, embora os prestadores de serviços de acesso à Internet não possam, em princípio, bloquear, 

abrandar, alterar, restringir, ou degradar conteúdos, aplicações ou serviços específicos, ou categorias 

específicas dos mesmos, nem estabelecer discriminações entre eles ou neles interferir, uma vez mais existem 
excepções. E também elas talvez suficientemente vagas para serem invocadas para justificar atitudes ilegais. 

Assim sendo, o prestador de serviços pode interferir no tráfego “na medida do necessário” e “durante o tempo 

necessário” para “preservar a integridade e a segurança da rede, dos serviços prestados através dela e dos 

equipamentos terminais dos utilizadores finais”; prevenir congestionamentos iminentes da rede e atenuar os 

efeitos de congestionamentos excepcionais ou temporários da rede (…)”49.  

Algumas práticas, aparentemente favoráveis à velocidade do acesso ao mundo virtual, podem gerar outros 

problemas. A título de exemplo, em Maio de 2016, a Microsoft anunciou a sua parceria com o Facebook50 

para, através de cabos submarinos, se permitir uma maior velocidade da Internet em diversos continentes, 
desenvolvendo a rede já existente51. A primeira está interessada em melhorar o acesso à cloud, a segunda 

em tornar a rede social mais apelativa, nomeadamente, para conteúdos audiovisuais (vídeos live), que exigem 

um enorme consumo de banda larga. Se, a proposta comercial parece fantástica, em especial por colaborar 

com Estados e empresas prestadoras nas despesas de infra-estruturas, não podemos afirmar a priori que os 

benefícios futuros daquelas duas empresas não se poderão vir a concretizar através de privilégios para as suas 

aplicações face a aplicações de terceiros. O que, obviamente, violaria as regras europeias. 

1.2.  Internet: serviço universal, preços acessíveis e adaptação a pessoas com 
deficiência 

O acesso à Internet já é algo assumido como essencial para a formação, informação e entretenimento dos 

cidadãos, defendendo-se a necessidade da sua disponibilização universal e a preços acessíveis. O que, aliás, 

justificou nova regulamentação na área: os serviços de acesso à Internet têm que estar disponíveis a baixo 

preço, e também a sua qualidade tem que ser garantida, não podendo o consumidor ser prejudicado pela 

existência de serviços mais lucrativos para o prestador. 

                                                 
48 V.g. Artº 3º nº3 do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, 
que estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL, acedido a 19 de Maio de 2016 
49 V.g. Artº 3º nº3 do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, 
que estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL, acedido a 19 de Maio de 2016 
50 V.g. Facebook e a Microsoft unem-se para aumentar a velocidade da Internet in Jornal Público, 28 de Maio de 2016, acedido 
a 30 de Maio de 2016. 
51 V.g. Mapa de Cabos Submarinos, disponível em: http://www.submarinecablemap.com/, acedido a 30 de Maio de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://www.submarinecablemap.com/
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Estes objectivos não são novos ao nível internacional: já a ITU (Agência especializada em Tecnologias da 

Informação e Comunicação pertencente à ONU) afirmara pretender não apenas que 50% dos agregados 

familiares em países desenvolvidos tenham acesso à Internet mas que que os serviços de banda larga não 

devam custar mais de 5% do rendimento médio mensal naqueles mesmos países. Estes objectivos pretendem-

se atingidos até 202052.  

Sendo Portugal um dos Estado Membros da Agência53, podemos afirmar não estarmos muito longe dos preços 

estipulados como desejáveis. Mas algo deve ser realçado: são mais os cidadãos empobrecidos a ficarem 

privados do acesso à Sociedade do Conhecimento, como vários estudos o têm demonstrado. Pelo que será 

profícuo o debate sobre a criação de novos padrões que guiem as políticas públicas, com o poder de compra 
no nosso país e o salário mínimo praticado (em vez do salário médio), pois a conquista de uma desejável 

igualdade não pode passar apenas pela disponibilização (enquanto possibilidade) mas também pelo acesso 

real à Internet. O que, refira-se, até parece ser parcialmente admitido pela UE e pela ONU quando defendem 

que os consumidores com baixos rendimentos deverão ter acesso a tarifários especiais ou beneficiem de ajuda 

especial.  

Para além disso, os Estado europeus comprometeram-se a disponibilizar a todos os utilizadores do seu 

território serviços de comunicações electrónicas de uma qualidade específica e a um preço acessível 

independentemente da localização geográfica dos utilizadores54, sendo que, conjuntamente com a Agência da 
ONU55, defendem que também as zonas rurais devem ter suficiente cobertura de rede, assim como os 

utilizadores com deficiências devem beneficiar de uma oferta adequada às suas necessidades. 

Não obstante tais regras já terem mais de 10 anos, não é raro surgirem situações em que utilizador afirma 

“ficar sem rede” quando se desloca para dados locais do seu país, ou ter problemas de mobilidade física e não 

possuir quaisquer alternativas financeiramente viáveis que o/a permitam navegar no espaço online. Razão 

pela qual será difícil defender que o acesso está já hoje garantido, com carácter de universalidade – mas 

antes, que há que batalhar ainda para chegar a um tal objectivo. Tal, aliás, é reconhecido pelo Estado 

português quando se propõe a melhorar, até 2020, as condições de acesso dos cidadãos à Internet através 
de banda larga, com características específicas para populações de concelhos rurais e cobertura nacional de 

banda larga móvel56. 

Nestas esferas, as empresas que garantem a distribuição dos serviços e a sua prestação terão que ser as 

responsáveis primeiras, por exemplo, na disponibilização igualitária de velocidade de tráfego banda larga, de 

dispositivos e software preparados para pessoas com dificuldades auditivas, de visão, de mobilidade, etc. Mas 

                                                 
52 V.g. Connect 2020 Agenda for Global Telecommunication/ICT Development, ITU, disponível em: 
http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx, acedido a 7 de Maio de 2016. 
53 V.g. ITU - List of Member States, disponível em: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8, acedido a 7 de Maio de 2016. 
54 V.g. Diretiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24108h&from=ES, acedido a 15 de Maio de 2016. 
55 V.g. On the road to implement the Connect 2020 Agenda- ITU, disponível em: 
http://www.itu.int/en/connect2020/Documents/pp14-connect2020-commitments.pdf, acedido a 7 de Maio de 2016. 
56 V.g. Agenda Portugal Digital, Medidas, disponível em: http://www.portugaldigital.pt/medidas/, acedido a 31 de Maio de 2016. 

http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24108h&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24108h&from=ES
http://www.itu.int/en/connect2020/Documents/pp14-connect2020-commitments.pdf
http://www.portugaldigital.pt/medidas/
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estas empresas não podem ser as únicas a garantir a alteração do status quo, dado que a eficácia de medidas 

que tentem assegurar uma Rede neutra e transparente significa abrir as portas da Sociedade de Informação 

a todos os cidadãos. E o envolvimento do Estado em políticas ponderadas é central para o equilíbrio dos 

interesses em causa. 

1.3.  Sobretaxas na Europa 

No que concerne às sobretaxas de itinerância na UE, estas foram amplamente debatidas entre parceiros das 
TICs e a constatação foi clara: a mobilidade constitui um forte factor de acesso e utilização regular da Web. 

Aliás, os dispositivos que o permitem têm aumentado de forma exponencial: em Portugal, 2/3 dos utilizadores 

da Web acedem a ela através de smartphones ou tablets57. Pelo que, querendo fomentar a Sociedade de 

Informação mas também a livre circulação de pessoas, as sobretaxas de itinerância serão algo a abolir. 

Neste campo, estamos ainda numa fase de experimentação. Facto é que, segundo o Regulamento (UE) 

2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, que estabelece medidas 

respeitantes ao acesso à Internet aberta, a partir de 15 de Junho de 2017 “(…) os prestadores de serviços de 

itinerância não podem cobrar sobretaxas, para além do preço de retalho doméstico, aos clientes de itinerância 
em nenhum Estado-Membro por chamadas de itinerância reguladas efectuadas ou recebidas, por mensagens 

SMS itinerantes reguladas enviadas ou por serviços regulados de itinerância de dados utilizados, incluindo 

mensagens MMS, nem qualquer tarifa geral para permitir que o serviço ou equipamento terminal seja utilizado 

no estrangeiro”58. No entanto, existem “circunstâncias específicas e excepcionais” da sustentabilidade do 

modelo doméstico de tarifação (custos globais) que podem permitir que o prestador retalhista peça autorização 

à entidade reguladora que a sobretaxa se mantenha59.  

Se é verdade que se propõe que a análise do pedido seja objectiva e cumpra determinados parâmetros, não 

é menos verdade que criar excepções baseadas na contabilidade acarreta sempre muitos riscos – 

inclusivamente, o risco da norma se tornar a excepção. Regulação debatida, estreitamente pensada para o 
acesso livre, universal e acessível à Web deverá ser o princípio da monitorização em sede de políticas públicas. 

Mas esta terá que ser continuamente estudada, pensada e ponderada nos seus efeitos quanto à inclusão 

digital. 

 

 

                                                 
57  V.g. Sociedade da Informação e do Conhecimento - Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação nas Famílias, INE, disponível em: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
, acedido a 31 de Maio de 2016. 
58 V.g. Artº 6º-A do Regulamento (UE) 2015/2120 do parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, que 
estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL, acedido a 19 de Maio de 2016. 
59 V.g. Artº 6º-C do Regulamento (UE) 2015/2120 do parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, que 
estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL, acedido a 19 de Maio de 2016. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
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1.4.  Livre circulação de conteúdos 

Outro dos problemas ligados a uma Rede neutra prende-se com o tipo de conteúdos que circulam e o perigo 

de que uns sejam tratados de forma diferente dos outros.  

Também aqui a UE tentou impedir a discriminação, restrição ou interferências dos prestadores de serviços de 

acesso à Web no conteúdo acedido ou distribuído através desta60. E, claro está, as mesmas excepções de 

“gestão do tráfego” para prevenção da integridade ou congestionamento da Internet voltaram a ser invocados. 

A verdade é que ainda não se sabe o que esperar destas novas regras. Tudo dependerá da latitude de 

interpretações, de práticas e punições para eventuais ilegalidades, pelo que o acompanhamento constante, 

pareceres de especialistas, organizações reguladoras/fiscalizadoras (como a ORECE - Organismo de 

Reguladores Europeus das Comunicações Electrónicas) e um público utilizador avisado são elementos-chave 

para compreender se, efectivamente, algo mudará nesta esfera. E, se tal não acontecer, o que haverá a 

mudar. 

2. Transparência na Web: os Algoritmos 

Embora os algoritmos sejam algo basilares na programação, a verdade é que a falta de transparência na 

criação dos mesmos e a resultante falta de isenção nos resultados que produzem tem vindo a ser levantada 

em diversos fora. Relativamente aos motores de busca na Web (Google, Bing, etc.) a apresentação de 

resultados e sua hierarquia após a introdução de palavras-chave tem sido muito contestada por existirem 
indícios de manipulação. Aqui, os interesses comerciais vão muito além do mero algoritmo que monitoriza as 

preferências do utilizador, atentando contra a sua privacidade.  

Relativamente às Redes Sociais Virtuais, podemos dar o exemplo do Facebook, para quem deter dados sobre 

as práticas dos utilizadores no mundo virtual para, posteriormente, fornecê-los a empresas e publicitários, é 

algo positivo: ao gerar mais lucros, melhoram a Rede61. Mas a empresa não se pronuncia, por exemplo, se 

esta invasão da privacidade do cibernauta através da pegada digital de “likes” e “emoticons” é algo admissível 

para aquilo que o próprio Facebook afirma ser apenas um “lugar central para ter conversas com as pessoas 

de que gostamos”.  

Esta Rede continua a ser uma boa fonte de exemplos no campo da transparência cibernética quando nos 

apresenta “sugestões informativas” baseadas não apenas dos percursos do utilizador na Rede, nas suas 

emoções e reacções, mas também na edição de peças notíciosas, quais jornalistas. Ou seja, já não trata 

apenas de seguir uma pegada para venda de dados mas também para sugerir informação pré-determinada 

pelos gestores de News Feed. Esta prática realizada por algoritmos pressupõe que cada vez mais ocorre 

                                                 
60 V.g. Artº 3º nº3 do Regulamento (UE) 2015/2120 do parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, 
que estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL, acedido a 19 de Maio de 2016. 
61 V.g.News Feed FYI: What the Reactions Launch Means for News Feed in Facebook, disponível em: 
http://newsroom.fb.com/news/2016/02/news-feed-fyi-what-the-reactions-launch-means-for-news-feed/, acedido a 17 de Maio de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2015:310:FULL
http://newsroom.fb.com/news/2016/02/news-feed-fyi-what-the-reactions-launch-means-for-news-feed/
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editorialização de conteúdos nas redes sociais e que, consequentemente, estas entidades podem vir a estar 

abrangidas pela regulação nacional para a comunicação social, a qual assenta, precisamente, na dimensão da 

editorialização. 

Antes de avançar na questão, há que compreender que cada vez mais internautas que dispõem de perfis no 

Facebook utilizam-no como fonte de informação – através dos posts dos seus contactos ou sugestões da 

própria rede virtual62. Em Portugal, mais de 2/3 dos utilizadores da Internet usam as redes para este fim63, o 

que dota este debate de uma especial relevância, mormente quando pensamos que o crivo editorial passa por 

mãos não isentas nem destituídas de interesses. E se é verdade que a empresa Facebook explica que o 

objectivo do News Feed consiste em mostrar a cada cibernauta as histórias que mais lhe interessam - e gostar 
de um post, reagir a ele (de modo positivo ou negativo) ou partilhar o seu conteúdo determinará as sugestões 

de peças que a Rede irá oferecer64, não é menos verdade que a metodologia utilizada para encontrar essa 

correspondência entre um emoticon e uma peça de interesse nunca foi apresentada abertamente. Se 

inicialmente falávamos de meros algoritmos para todos (ainda que pouco transparentes) o Facebook já chegou 

a outro nível de adaptação de conteúdos a pessoas, com limites ainda mais opacos: escolhas editoriais não 

justificadas posteriormente convertidas em códigos. 

Alguns defendem que esta nova opção de deter editores humanos (e não somente algoritmos) será, em parte, 

mais interessante65: ao escolher os conteúdos, a rede virtual poderá, por exemplo, não permitir “sugestões 
notíciosas” sobre factos falsos ou escolher de forma mais correcta os temas do dia. Procurar informações de 

base e contextualizar as peças a oferecer é, de facto, trabalho editorial. Mais, isto significa que, afinal, os 

algoritmos (para além de terem criação humana) não funcionam tão bem quando destituídos de uma mão 

humana mais presente: será necessário catalogar conteúdos antes de os disponibilizar como hipóteses de 

escolha ao utilizador, mesmo que a sua disponibilização (sugestão) seja feita mediante algoritmos. E isso é 

afirmado pelos mesmos que defendem a mais-valia da mão humana na “edição”. 

Outras acusações têm sido tornadas públicas relativamente a esta “intervenção humana” na escolha das 

“Trends”: a de que as peças notíciosas colocadas nas “tendências mediáticas” pelo Facebook são-no segundo 
um sentido ideológico – desta feita, apelando a uma visão tida por liberal (progressista) da sociedade, 

bloqueando peças que fossem elogiosas/interessantes para conservadores66. Segundo um antigo trabalhador 

do Facebook, a gestão de “tendências” notíciosas não é realmente baseada nas peças mais lidas/vistas: tal 

                                                 
62 V.g. New Pew data: More Americans are getting news on Facebook and Twitter in NiemanLab, 14 de Julho de 2015, 
disponível em: http://www.niemanlab.org/2015/07/new-pew-data-more-americans-are-getting-news-on-facebook-and-twitter/, acedido 
a 12 de Maio de 2016. 
63 V.g. Estudo da ERC "Consumos de Media – 2015", disponível em: 
http://www.erc.pt/print/?info=YTozOntzOjEzOiJ0aXBvX2NvbnRldWRvIjtzOjg6Im5vdGljaWFzIjtzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoicHQiO3M6MTE6
ImlkX2NvbnRldWRvIjtzOjM6Ijg0OCI7fQ, acedido a 8 de Maio de 2016. 
64 V.g.News Feed FYI: What the Reactions Launch Means for News Feed in Facebook, disponível em: 
http://newsroom.fb.com/news/2016/02/news-feed-fyi-what-the-reactions-launch-means-for-news-feed/, acedido a 17 de Maio de 2016. 
65 V.g. Facebook is a news editor: the real issues to be concerned about, por Natali Helberger e Damian Trilling, disponível em: 
http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/05/26/facebook-is-a-news-editor-the-real-issues-to-be-concerned-about/, acedido a 26 
de Maio de 2016. 
66 V.g. Former Facebook Workers: We Routinely Suppressed Conservative News in GIZMODO, 9 de Maio de 2016, disponível: 
http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-1775461006, acedido a 27 de Maio de 2016. 

http://www.niemanlab.org/2015/07/new-pew-data-more-americans-are-getting-news-on-facebook-and-twitter/
http://www.erc.pt/print/?info=YTozOntzOjEzOiJ0aXBvX2NvbnRldWRvIjtzOjg6Im5vdGljaWFzIjtzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoicHQiO3M6MTE6ImlkX2NvbnRldWRvIjtzOjM6Ijg0OCI7fQ
http://www.erc.pt/print/?info=YTozOntzOjEzOiJ0aXBvX2NvbnRldWRvIjtzOjg6Im5vdGljaWFzIjtzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoicHQiO3M6MTE6ImlkX2NvbnRldWRvIjtzOjM6Ijg0OCI7fQ
http://newsroom.fb.com/news/2016/02/news-feed-fyi-what-the-reactions-launch-means-for-news-feed/
http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/05/26/facebook-is-a-news-editor-the-real-issues-to-be-concerned-about/
http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-1775461006
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como em várias redacções, factos e eventos são escolhidos um-a-um, segundo instruções superiores, para 

fazerem “capa” na Rede Virtual67. E tal também pressupõe escolhas ideológicas. Ou seja: talvez tenhamos 

passado de um algoritmo que escolhe por nós, para um sistema misto, onde códigos informáticos se aliam a 

pessoas que detêm interesses comerciais e ideológicos para interferir na opinião pública. 

Algo é irrefutável: ao ganharmos a consciência de que existe agora uma mão humana por detrás de cada 

escolha, o algoritmo pouco transparente entrou em debate num espectro mais alargado: tornou-se evidente 

a capacidade da Rede em manobrar (quando não manipular) os conteúdos noticiosos que oferece. O que é 

especialmente interessante e, simultaneamente, preocupante, quando o Facebook, ao contrário do que se 

passa nas redacções de jornais ou televisões, não detém responsabilidades éticas ou profissionais, obrigações 
quanto ao pluralismo, ao contraditório ou à isenção. 

O caso explanado é apenas um exemplo dos desafios que se apresentam nesta esfera. E é então tempo de 

reflexão destes perigos nas Redes - dos enormes poderes e das nulas responsabilidades de uma plataforma 

que, enquanto tal, pressupomos isenta e transparente, onde o debate académico, análise empírica e a eventual 

sugestão de reforço da regulamentação em instâncias supra-nacionais deverão ser feitos com ponderação, de 

modo a defender a segurança e a transparência na Web, sem lesar o direito ao livre consumo de produtos 

nas redes virtual. 

                                                 
67 V.g. Former Facebook Workers: We Routinely Suppressed Conservative News in GIZMODO, 9 de Maio de 2016, disponível: 
http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-1775461006, acedido a 27 de Maio de 2016. 

http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-1775461006
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IV - Economia Digital 
É impossível contornar os desafios, nem sempre pacíficos, impostos através da dita Economia Partilhada. 
Dotado de autonomia, o ser-humano recorre a novos meios para fazer o que já se fazia ou para criação de 

formas alternativas de acção – criando mais desemprego nas funções generalizadas e rotineiras e mais 

emprego em funções que exigem conhecimentos específicos. Nos últimos anos, uma Sociedade em Rede, 

onde centenas de milhões já participam, tem sido alvo de diferentes alterações em múltiplas áreas do trabalho 

e do emprego, quer por acção ao nível das políticas públicas, quer pelas empresas na sua gestão de recursos 

humanos. Todo esse conjunto de actuações tem sido ancorado num misto de conhecimento científico 

produzido e de leituras, por vezes, demasiado voluntaristas ou simplificadoras. Tal, sucede porque não temos 

sabido aprofundar o conhecimento sobre as transformações “ao minuto” e ao nível do trabalho, rendimento, 
emprego, empresarialização ou globalização. De facto, as redes envolveram mais o seu utilizador, ao 

transforma-lo em emissor, em criador e em agente impulsionador da Economia – e é esta a característica dos 

Novos Media que tem permitido um maior número de mutações num período mais curto de tempo, exigindo 

mais e melhor regulação dos mercados. E tal não pode ser mais adiado por Governos e órgãos próprios da EU 

– como, aliás, se tem percebido nos últimos meses. 

O desenvolvimento da Economia Digital, nas suas diversas acepções e concretizações, mobilizou a Europa e o 

Mundo nos últimos anos. Ao olharmos para o Projecto Single Digital Market e seus objectivos ínsitos na Agenda 

Digital, apercebemo-nos que muitos deles se debruçam em aspectos a desenvolver na e para a Economia 

Global, sem descurar o Local. 

Tal como acontecera com outros meios de comunicação, também a Internet veio oferecer novas 

oportunidades: estruturas empresariais, bases de negócio, transacção de bens e serviços num meio novo, 

assim como as formas de trabalhar através das TICs, são transformadas de modo vertiginoso. E em sede de 

Economia Digital há que separar temáticas diferentes, embora intimamente relacionadas: 

x A utilização, geral e recorrente, das TICs por parte das empresas no seu trabalho diário; 

x A utilização das TICs para a venda online de produtos e serviços; 

x O fomento na criação de empresas que laborem na área das TICs e a sua regulamentação – 

nomeadamente, PMEs e strat-ups. 

Seguindo a agenda do Digital Single Market, com objectivos que têm como meta máxima o ano de 2020, os 

Estados-Membros da UE devem actuar nas várias esferas do mercado digital supra-mencionadas, entre as 
quais se realçam: os apoios a pequenas e médias empresas na utilização das TICs e às start-ups; a utilização 

crescente de E-banking; e a criação de um sentimento de confiança na Web por parte de consumidores -

através da informação e do reforço dos seus direitos. No entanto, também é necessário não esquecer que a 

real mais-valia da presença de empresas na Web (e de elementos que saibam promovê-las) implica um público 

que tenha acesso aos produtos e serviços publicitados. E, aqui, é importante não apenas implementar práticas 

de literacia e assegurar que os cidadãos detêm todos os conhecimentos sobre os seus direitos na Web, como 
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é essencial que os mesmos detenham os equipamentos essenciais para se conectarem à Rede. Em suma, que 

a realidade em rede esteja implementada no nosso país. 

Olhando para o exemplo do acesso à Internet através da Banda Larga Móvel, mediante smartphones ou 

tablets, é possível concluir que a mobilidade é, neste momento, uma dos pólos centrais no qual a aposta da 

Economia Digital se deve centrar. Antes de algo mais, porque este indicador tem tido uma evolução 

extremamente positiva em Portugal: segundo a ANACOM, no final do ano de 2015, a penetração de 

smartphones atingiu os 66,7% entre os utilizadores de telemóvel, com idade superior a 9 anos. O valor tem 

vindo a aumentar nos últimos anos, tendo o maior aumento registado, até à data, ocorrido em 2015 

(+14,3%)68. E a evolução tem sido de tal modo crescente que a própria UE já decidiu aumentar as frequências 
da banda larga móvel até 202269.  

No entanto, há que lembrar sempre que esta aposta não pode terminar em si mesma: segundo a ANACOM, 

“(…) o facto  de  o  indivíduo  aceder  ao  STM  através  de  um  smartphone  encontra-se moderadamente  

associado  à  sua  idade,  à  condição  perante  o  trabalho  e  ao  nível  de escolaridade (…) A maioria dos 

utilizadores de smartphone  pertence aos escalões etários entre os 15 e os 34 anos e aos níveis escolaridade 

mais elevados (ensino secundário e superior)70. O que demonstra que, ao conferir um maior acesso da 

população aos dispositivos móveis, também se fomenta a Economia e o E-commerce, pois novas marcas 

poderão apelar a novos públicos. Marcas estas que, por seu turno, terão detentores que deverão saber utilizar 
a Web em seu proveito. O que corrobora algo quase intuitivo: mais utilizadores na Web, com acesso a 

dispositivos a baixo preço e dotados de literacias mediáticas, geram oportunidades para as empresas 

integradas na mesma Rede, desde que dotadas dos mesmos meios. O que envolve não apenas a constante 

disponibilização às empresas de conhecimentos, apoios e estratégias online, fornecidas por especialistas; como 

a disponibilização ao cidadão economicamente desfavorecido de formas de apoio à aquisição de dispositivos 

e serviços; como a informação fidedigna ao consumidor cibernauta quanto aos seus direitos contratuais. 

Propósitos audazes mas exequíveis se encetados com a colaboração dos diversos sectores da sociedade, numa 

interacção saudável e equitativa que permita a construção de um plano de políticas públicas na área. 

1. Pequenas e Médias Empresas: utilização das TICs 

Ainda nem todas as empresas se preocupam com a sua presença na Web, em especial as de menor dimensão. 

Espaços de publicidade, de informação ao cliente e, em especial, de venda online, são mais-valias 
desaproveitadas. De acordo com o Inquérito à utilização dos serviços de comunicações electrónicas pelas 

PMEs, da ANACOM, no final de 2014, 93% das PMEs subscreviam serviços de acesso à Internet, sendo a maior 

parte dele fixo (96%). O acesso móvel das PMEs portuguesas, ainda que crescendo nos últimos anos, fixa-se 

                                                 
68 V.g. O consumidor de comunicações eletrónicas - 2015, ANACOM, disponível em: 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU, acedido a 15 de Maio de 2016. 
69 V.g. Member states support spectrum shake-up for mobile internet in EurActive, 26 de Maio de 2016, disponível em: 
http://www.euractiv.com/section/digital/news/member-states-support-spectrum-shake-up-for-mobile-internet/, acedido a 3 de Junho de 
2016. 
70 V.g. O consumidor de comunicações eletrónicas - 2015, ANACOM, disponível em: 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU, acedido a 15 de Maio de 2016. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU
http://www.euractiv.com/section/digital/news/member-states-support-spectrum-shake-up-for-mobile-internet/
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU
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nos 55%71. O que significa que a essencialidade da utilização da tecnologia já é um dado assente mas, muito 

provavelmente, centralizado em escritórios, sedes ou filiais. Afinal, a utilização da banda móvel pouco supera 

metade das PMEs portuguesas.  

Mesmo quando tal presença na Web se verifica, nem sempre os empresários compreendem a essencialidade 

de tornar a sua presença digital “user friendly” - i.e., com uma estrutura e uma disponibilização de conteúdos 

que sejam acessíveis a todos os interessados, de modo quase intuitivo. E sem dúvida que esta aprendizagem 

deve passar por acções de formação e informação aos responsáveis pela utilização das TICs, ao nível de 

comunicações internas e externas, nas quais organismos estatais, profissionais de comunicação e tecnologias 

e associações empresariais terão um papel central. Aliás, essa mesma necessidade é realçada pela Europa, 
que reforça a ideia de que os jovens bem-sucedidos de amanhã terão que deter conhecimentos aprofundados 

nesta Era de Revolução Digital72 mas também que há que dar mais literacia digital àqueles que já trabalham: 

afinal, apenas 48% dos portugueses possuem competências digitais basilares, algo abaixo da média europeia 

(55%)73. 

Realce-se ainda a relevância das empresas em sede de redes sociais virtuais, onde a divulgação dos seus 

produtos e serviços inclui benefícios incontornáveis: o carácter global, o largo espectro de públicos disponíveis 

ou a gratuitidade na criação de uma página e nas suas consecutivas actualizações apelam a qualquer empresa 

que procure sucesso no mercado. E tal também parece estar a ser descurado, quando estudos europeus nos 
informam que somente 12% das empresas portuguesas utilizam as redes virtuais74.  

No entanto, o lançamento nestas recentes áreas da Comunicação em Rede também incluem riscos, como o 

atentado ao bom nome da empresa ou a crítica injusta e viral a alguns dos seus produtos ou serviços prestados 

– como o caso que ficou conhecido como Dell Hell, quando uma crítica negativa que surgiu num blog acerca 

da empresa Dell se tornou viral, algo que parecia impensável em 2005. Actualmente, esta é uma possibilidade 

que empresários e gestores devem ter em conta quando optam por estarem presentes no mundo virtual das 

redes, sem contudo esquecer as vantagens associadas à sua presença na Sociedade em Rede. Uma vez mais, 

formação e informação são imperiosas. 

2. Publicidade, E-commerce e a Confiança do Consumidor 

O E-Commerce (comércio online) e o E-Services (serviços online) são formas de promover e/ou transaccionar 

bens e serviços utilizando, para tal, as Tecnologias de Informação. Aqui se incluem práticas diversas, desde o 
marketing e publicidade online à compra e venda de bens físicos ou de conteúdos virtuais.  

                                                 
71 V.g. O consumidor de comunicações eletrónicas - 2015, ANACOM, disponível em: 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU, acedido a 15 de Maio de 2016. 
72 V.g. Giving youth the skills to innovate and lead Europe in the 21st century, disponível em: 
http://www.euractiv.com/section/digital/opinion/giving-youth-the-skills-to-innovate-and-lead-europe-in-the-21st-century/, acedido a 3 de 
Junho de 2016. 
73 V.g. Digital Single Market, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#2-human-capital, 
acedido a 3 de Junho de 2016. 
74 V.g. Ibidem. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380855#.V01jRfkrLIU
http://www.euractiv.com/section/digital/opinion/giving-youth-the-skills-to-innovate-and-lead-europe-in-the-21st-century/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#2-human-capital
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2.1.  Publicidade e Ad-blockers 

Em relação às práticas de marketing e publicidade, há que fazer um alerta ab initio: cada vez mais os 

cibernautas parecem adversos a algumas destas práticas. A título de exemplo, no Reino Unido, 1 em 3 

utilizadores de dispositivos móveis com acesso à Internet já utilizam ferramentas de ad-blocking e 4 em 10 

afirmam estarem interessados a fazê-lo de futuro75. Isto mesmo que a ferramenta os impeça de aceder a 

determinados blogs ou websites. Esta percepção exige o estudo aprofundado para implementação de práticas 
menos invasivas e mais apelativas, com formação de acesso livre, de modo a que a Internet continue a ser 

um espaço de promoção empresarial, onde é possível comunicar com o consumidor sem que este se sinta 

alvo de uma constante intromissão na sua navegação online. E se algumas empresas compreendem a 

necessidade de uma tal modificação de estratégias, outras recusam aceitá-lo. A título de exemplo, a Apple 

anunciou o ano passado que iria disponibilizar ad-blockers para os seus iphones, de modo a que os seus 

utilizadores pudessem evitar pop-ups e outros métodos utilizados para a publicidade online76. Pelo contrário, 

empresas como a Bloomberg não permitem o acesso ao seu website sem que o internauta desbloqueie o ad-

blocker que utiliza, mesmo no caso do acesso pretendido ter como finalidade ler um artigo intitulado “Attack 
of the Ad Blockers” - mostrando, assim, como a economia digital deve adaptar-se às preferências dos 

consumidores relativamente às formas de publicidade utilizadas regularmente77. A questão que aqui se coloca, 

obviamente, é como ultrapassar o financiamento perdido com o bloqueio de publicidade quando algumas 

redes virtuais ou jornais dependem quase exclusivamente dela. A discussão está em aberto e, certamente, 

não existirão respostas claras em breve. O que não impede a análise cuidada e o debate relativamente à 

questão – algo que deve ser fomentado pelas políticas públicas. 

2.2.  E-commerce, E-services e E-banking 

Relativamente à venda de bens e à prestação de serviços online, podemos afirmar já estamos no bom caminho 

(assistindo a uma subida assinalável no último ano) mas que ainda poucas PMEs se aventuram realmente 

nesta prática: de facto, apenas 19% o fazem.78 Falta de confiança dos empresários, percepção (nem sempre 

correcta) de que não se atingirão os públicos ou tentativas falhadas no passado por falta de adesão do 

consumidor podem ter alguma influência nesta prática. Pelo contrário, as grandes empresas parecem já terem 

incorporado a venda online como algo adquirido – basta, por exemplo, olharmos para redes de hipermercados 

que mais operam em Portugal. E se prestadores de telecomunicações, como seria expectável, também 
utilizarem a Internet para a venda dos seus pacotes? Nem todos permitem a aquisição imediata do serviço, 

requerendo um primeiro contacto do utilizador que, posteriormente, será alvo de um telefonema por parte do 

                                                 
75 V.g. Global Web Index, GWI Device, 2016, disponível em: 
http://insight.globalwebindex.net/device?__hssc=&__hstc=&__hsfp=1757077899&hsCtaTracking=db814593-d28d-47e1-bed7-
7e13f4cf454e%7C645819b5-5cc5-42ca-920b-c82204c464f3, acedido a 3 de Junho de 2016. 
76 V.g. Apple brings ad-blocker extensions to Safari on iPhones in BBC News, disponível em: 
http://www.bbc.com/news/technology-34173732, acedido a 3 de Junho de 2016. 
77 V.g. http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-06-01/mobile-ad-blocking-s-surge-shows-digital-media-must-change, acedido a 
3 de Junho de 2016.  
78 V.g. Digital Single Market, UE, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#4-integration-of-
digital-technology, acedido a 2 de Junho de 2016. 

http://www.bbc.com/news/technology-34173732
http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-06-01/mobile-ad-blocking-s-surge-shows-digital-media-must-change
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#4-integration-of-digital-technology
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#4-integration-of-digital-technology
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prestador de serviços.79 

Ora, a utilização das TICs no campo da venda online é algo que não deve ser descurado. A título de exemplo, 

uma PME situada no interior do País ou Ilhas terá uma maior facilidade em aumentar as suas vendas e lucros 

se optar por utilizar o mundo virtual: sem barreiras físicas, o consumidor não terá que se deslocar de uma 

outra região para ver a oferta de produtos e adquiri-los, podendo declarar querer consumi-los através de um 

“click” e de uma transacção financeira (também ela realizável online) - algo que implica também a existência, 

e boa articulação, com redes de distribuição física de produtos de cobertura capilar do país. Tal não significa, 

obviamente, que os meios tenham que se substituir: devem complementar-se, em especial num milénio que 

muito tem evoluído na Comunicação através do mundo digital. 

E o mesmo deve ser dito em relação aos serviços. Quanto ao E-banking, as suas práticas têm vindo a 

aumentar: transacções financeiras, consulta de saldos e alteração de dados mediante a Web tornou-se prática 

comum para muitos portugueses mas ainda não poderemos falar de uma completa transversalidade. Em 

Setembro de 2015, 35,4% dos detentores de contas bancárias utilizavam este serviço80 – o que significa um 

aumento significativo desde que o serviço foi disponibilizado em Portugal, em 2003 (11,8%). Mas se o aumento 

é significativo, o número global ainda não o é.  

2.3.  Confiança e Liberdade do Consumidor 

Mas se já habituados à celebração de contratos, por que razão desconfiam tanto os cidadãos no que toca ao 

consumo em meio virtual? A ideia da não existência de um corpo ou uma de voz, algo que se assemelhe a um 

contraente humano, juntamente com a consciência dos crimes cibernéticos e a falta de conhecimento da 

protecção ao consumidor num ambiente online serão algumas das respostas a considerar. De facto, em 

Portugal, a confiança na Internet e a recorrência das compras online é parca: segundo o INE, em 7 em 10 

portugueses acedem à Internet mas apenas 2 fazem compras online. Isto numa fase em que, por exemplo, o 

crescimento de utilização das redes sociais virtuais no nosso país está acima da média europeia de 
crescimento81. O mesmo estudo do INE explica que “mais de metade (54%) das pessoas que utilizaram a 

internet referiram ter limitado a sua utilização devido a preocupações com a segurança (...)”, o que vem 

constatar o que já havíamos avançado: receios, falta de informação sobre o comércio online e insegurança na 

Web inviabiliza o pleno desenvolvimento da Economia Digital.  

Encontrando-nos nós numa União Económica e Financeira, com uma moeda única, não é apenas o comércio 

interno que deve interessar aos agentes económicos, mas igualmente as práticas de transacção entre 

empresas e consumidores de vários países. Mas, para além do facto do internauta continuar a recear adquirir 

                                                 
79 V.g. Website da MEO, disponível em: 
https://www.meo.pt/l/aderir/meolv1?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=meoexact&gclid=CJXMmq3jic0CFdZ
AGwodkkQD-w&kenshoo_id=2ec21a15-3dba-4d1c-a6ab-4682a103acdf, acedido a 2 de Junho de 2016. 
80 V.g. Internet Banking triplicou em 13 anos, Marktest, disponível em: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1fb9.aspx , acedido 
a 3 de Junho de 2016. 
81  V.g. Sociedade da Informação e do Conhecimento - Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação nas Famílias, INE, disponível em: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
, acedido a 2 de Junho de 2016. 

https://www.meo.pt/l/aderir/meolv1?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=meoexact&gclid=CJXMmq3jic0CFdZAGwodkkQD-w&kenshoo_id=2ec21a15-3dba-4d1c-a6ab-4682a103acdf
https://www.meo.pt/l/aderir/meolv1?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=meoexact&gclid=CJXMmq3jic0CFdZAGwodkkQD-w&kenshoo_id=2ec21a15-3dba-4d1c-a6ab-4682a103acdf
http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1fb9.aspx
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224732582&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
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produtos ou serviços através do virtual, muitas são as empresas que não permitem a compra de bens/serviços 

por cidadãos pertencentes a outros países, através de sistemas de “geo-blocking” – o que, de acordo com a 

Comissão Europeia, terá que ser combatido em conjunto, por todos os países82. Aliás, em Maio de 2016, a 

própria Comissão Europeia já fez conhecer ao Parlamento e ao Conselho uma proposta legislativa onde a 

discriminação do consumidor de acordo com a sua nacionalidade ou local de residência seja analisada e 

combatida em todo o mercado europeu83. E, obviamente, este e um ponto onde Portugal necessita de conhecer 

e reflectir sobre as práticas das suas empresas. 

Em todas as esferas supra mencionadas, vemos oportunidades em potência mas concretizações que ainda 

não as totalizam em pleno. Vemos intenções de alteração do status quo mas muitos e muitas sem acesso aos 
meios e às literacias digitais, assistimos a um elevado nível desconfiança em relação ao cumprimento do 

contrato e à própria Web, apercebemo-nos da discriminação do consumidor num mercado que se pretende 

comum e com regras baseadas na livre circulação de bens e serviços. Uma vez que é intenção do Governo 

“criar as condições que permitam o aumento em 55%, face aos valores de 2011, do número de empresas que 

utilizam o comércio electrónico em Portugal, até 2020”84, parece-nos essencial a criação de políticas públicas 

que contribuam para melhor mapear tais receios e entraves, que desenvolvam formas de os resolver e que o 

façam com constante divulgação de informação que litere e esclareça todos os agentes económicos, a bem 

da Economia Digital. Mas tal implica um enorme estudo sobre a realidade portuguesa. 

3. Start-Ups e Aposta na Inovação 

No tocante às empresas que operam no sector das Novas Tecnologias, as start-ups têm-se apresentado como 

uma verdadeira esperança para o rejuvenescimento da Economia – e, dentro desta, da Economia Digital. Em 
países como Portugal, Espanha ou Grécia, tem existido um forte apelo à iniciativa dos “nativos digitais”. Em 

mercados depauperados, onde a geração mais jovem enfrenta graves problemas de desemprego e 

precariedade, a própria União Europeia tem instigado a criação das pequenas empresas ligadas às TICs, 

divulgando “casos de sucesso” e oferecendo projectos específicos de apoio85. A questão que se coloca é se o 

cidadão comum, mesmo que info-literado e auto-determinado, terá conhecimento destas oportunidades – e 

se, efectivamente, as terá. Pois os recursos para tal também são determinantes. 

De acordo com a Agenda Digital para Portugal, o Projecto “+ Empresas” pretende a promoção da criação de 

start-ups, assim como consolidar as empresas do sector das TICs86. E o mesmo projecto já menciona os 
parceiros a incluir: “APMEI, Portugal Ventures, Associações do sector das TICs, Academia, Centros 

Tecnológicos, Incubadoras, etc”. Ou seja, Estado, especialistas em TICs e instituições privadas devem interagir 

                                                 
82 V.g. Comunicado da Comissão Europeia, 2011, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1640&from=en, acedido a 3 de Junho de 2016. 
83 V.g. Proposta da Comissão Europeia de 25 de Maio de 2016, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-regulation-geo-blocking, acedido a 3 de Junho de 2016. 
84 V.g. Agenda Portugal Digital – Objectivos, disponível em: http://www.portugaldigital.pt/objetivos/, acedido a 2 de Junho de 2016. 
85 V.g. Startup success stories, Comissão Europeia, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/startup-success-stories, 
acedido a 30 de Maio de 2016.  
86 V.g. Agenda Portugal Digital, Medidas, disponível em: http://www.portugaldigital.pt/medidas/, acedido a 30 de Maio de 2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1640&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1640&from=en
http://www.portugaldigital.pt/objetivos/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/startup-success-stories
http://www.portugaldigital.pt/medidas/
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e definir critérios para apoiar iniciativas, em conjunto mas também separadamente: o know how específico de 

cada parceiro irá incrementar o valor de cada etapa, até chegar ao objectivo final.  

No entanto, boas iniciativas devem ser acompanhadas de excelente promoção. Algumas já existentes 

promovem o empreendedorismo em TICs no nosso país. Senão, vejamos: 

x A “Start-up Lisboa”87 cede espaços aos empreendedores, apenas cobrando 10% dos serviços 
que são necessários às empresas cuja candidatura seja aprovada. Esta iniciativa, que 

congrega a Câmara Municipal de Lisboa, o Montepio e IAPMEI, apresenta-se como sendo de 

espectro internacional; 

x A “Beta-i”, uma associação sem fins lucrativos sita em Lisboa, que pretende informar e apoiar 
o desenvolvimento de start-ups em Portugal88, é considerada uma das maiores promotoras 

de start-ups e empreendedorismo na Europa. No entanto, a sua estratégia de comunicação 

sofre de algumas fragilidades: disponibilização da informação apenas em inglês (mesmo 

quando utilizando o domínio “.pt”); 

x O programa Summer of Start-ups89, que também disponibiliza serviço de apoio à criação de 
start-ups em Lisboa, Boston e Exeter, cujas informações se encontram sempre e apenas em 

inglês em todas os campos disponíveis; 

x Por seu turno, a iniciativa Fábrica de Start-ups90, que inclui um projecto de formação, de 
incubadoras e de patrocínio numa página web, já disponibiliza informação primeiramente em 

português, podendo optar-se pelo website traduzido para inglês.  

Falamos, então, de excelentes iniciativas para a Economia Digital que talvez não tenham optado pelas 

melhores estratégias de comunicação para com os possíveis interessados.  

No que concerne aos projectos supra-mencionados, um outro detalhe pode ainda ser salientado: o facto de 
uma maioria das iniciativas se situarem, fisicamente, em Lisboa. Ainda que a primeira seja de iniciativa local 

(pelo que melhor se compreende a localização), facto é que quem viva fora da capital não terá acesso facilitado 

aos espaços físicos disponibilizados pelas empresas como forma de incitamento à criação de uma start-up. E 

o tipo de oportunidades que aqui se oferecem aos jovens, suas ideias e fomento da Economia Virtual são 

necessários em todo o território nacional, sob pena de agudizar o fosso digital das empresas.  

Estes pequenos exemplos servem para demonstrar que Portugal parece estar no caminho certo mas que falta 

alguma reflexão estratégica para um aprofundamento do processo da Economia Digital. Até porque existem 

alguns programas ligados à Investigação, Inovação e Economia Digital que têm sido pouco aproveitados em 
Portugal por empresas que estejam a tentar lançar-se nestes mercados. Falamos, por exemplo, do Horizonte 

2020, uma iniciativa europeia que visa apoiar financeiramente projectos de investigação científica na área das 

                                                 
87 V.g. Startup Lisboa, disponível em: http://startuplisboa.com/faq/, acedido a 30 de Maio de 2016.  
88 V.g. Beta-i, disponível em: http://beta-i.pt/ , acedido a 8 de Maio de 2016. 
89 V.g. Summer of Start-ups, disponível em: http://www.summerofstartups.pt/, acedido a 3 de Junho de 2016. 
90 V.g. Fábrica de Start-ups, disponível em: http://www.fabricadestartups.com/landing/, acedido a 3 de Junho de 2016. 

http://startuplisboa.com/faq/
http://beta-i.pt/
http://www.summerofstartups.pt/
http://www.fabricadestartups.com/landing/


  

38 
 

Tecnologias de Informação e Comunicação, tendo como fins quer o desenvolvimento económico, quer o 

desenvolvimento académico, quer a criação de novas empresas e de postos de trabalho91. Neste programa, 

as PMEs ligadas à inovação também são alvo de financiamento – e não apenas indivíduos ou equipas de 

investigação92, pelo que projectos conjuntos, construídos pelo debate científico, ampliado pelas práticas 

políticas e implementado pelas PMEs seria, a nosso ver, uma excelente aposta por Portugal. 

Em suma, as políticas públicas portuguesas terão que se preocupar em pugnar por uma maior e melhor 

divulgação destes apoios. Uma vez mais, oportunidades a boas propostas empresariais não podem ficar apenas 

no conhecimento de alguns, afastando potenciais equipas e ideias revolucionárias: há também que divulgá-

las em massa, através dos Meios de Comunicação Tradicionais, dos professores e formadores de todos os 
ciclos de estudo, dos Centros de Emprego, entre outras instituições. Porque não será apenas o empresário e 

futuros trabalhadores a lucrar com o investimento: será toda a economia do país. Há assim que questionar se 

a lógica de políticas públicas de ProxyServer, ou seja, o Estado actuando como procurador ligando empresas 

e oportunidades (financiamento ou mercados) não constituirá uma via a explorar. 

4. Economia Partilhada, Emprego e Concorrência 

A crescente globalização da Economia, acompanhada de mudanças rápidas e profundas provocadas pelo 

progresso tecnológico e a procura da competitividade, gera mudanças importantes na organização do trabalho 

e do emprego93. E o momento que atravessamos não é excepção, em especial quando olhamos para a crise 

vivida nesta década. Incitado por um mercado de trabalho mais reduzido, mais precário e gerador de menores 

rendimentos para as famílias, o outrora trabalhador dependente busca alternativas, muitas das vezes 

rompendo em absoluto com a praxis de leis e costumes. 

Algumas destas experiências são ainda algo novas em Portugal mas já implementadas há muito noutros países. 

Nestes modelos, o empregador já não o é (pelo menos, fisicamente), as literacias digitais tornam-se essenciais 

para trabalhador, a iniciativa deste último constitui o elemento primordial na criação de rendimento futuro. A 

estes agentes juntam-se os consumidores, alguns deles também cada vez mais utilizadores de práticas através 

da Web 2.0, havendo ainda que estudar a sua pré-disposição para usufruir de novos tipos de serviços, como 

o transporte de passageiros ou o arrendamento de espaços partilhados através de aplicações. Urge então 

perceber as consequências geradas pela Economia em Rede no campo do Emprego (como forma de criação 

e destruição do mesmo), do Trabalho (no que concerne a regras e relações laborais, criando um modelo de 
trabalho diferente), do Rendimento (relativamente à rentabilização de bens próprios através de plataformas 

online), assim como no mundo da Iniciativa Empresarial (nomeadamente de start-ups que funcionem em 

rede). E, após tal percepção, equacionar respostas e regulamentar os sectores, sem jamais olvidar que estas 

                                                 
91 V.g. Horizon 2020 – Comissão Europeia, disponível em: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020, 
acedido a 8 de Maio de 2016. 
92V.g. Horizon – SMEs, Comissão Europeia, disponível em: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/innovation acedido 
a 30 de Maio de 2016. 
93  V.g. Organização Internacional de Trabalho (2015). O futuro do trabalho Iniciativa do Centenário- Conferência 
Internacional do Trabalho, 104 ª Sessão, disponível em: 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/cit104_relatoriodiretorfinal.pdf, acedido a 10 de Junho de 2016. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/innovation
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/cit104_relatoriodiretorfinal.pdf
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práticas de mapeamento e novas soluções terão que ser constantes: o mundo do online, porque cooperativo, 

globalizado e criativo, diariamente constrói algo singular. 

Os casos Uber e Airbnb têm sido os mais paradigmáticos em Portugal. No primeiro caso, através de uma App, 

permite-se que o utente possa solicitar o serviço de transporte de modo fácil e rápido a um condutor não 

profissional, cujo automóvel não está caracterizado – ao contrário do que acontece com os táxis que operam 

no nosso país. Em Portugal, o funcionamento desta plataforma já provocou várias celeumas e posições 

extremadas, levando, nomeadamente o encerramento do Website português da empresa. Mas é um facto que 

a Uber tem conseguido prosperar e criar oportunidades de emprego (ou um seu complemento) de uma forma 

bastante relevante e conseguido cativar clientes de uma forma crescente. Afinal, deverá ou não ser acolhida 
uma tal estrutura empresarial nesta esfera? Se sim, em que moldes? Deveremos definir práticas de laboração 

específicas para que não se possa argumentar a existência de tipo de concorrência desleal, de motor de 

desemprego, de potencial fuga fiscal ou parca segurança jurídica nos contratos? 94  É um facto que o 

descontentamento, por parte dos taxistas europeus, já levou a Justiça a impedir a continuação destas 

empresas de economia partilhada nos seus países como já foi o caso da França, Bélgica, Itália, Alemanha95 

ou Portugal96. Mas o Parlamento Europeu já havia apontado, em Outubro de 2015, a urgência em enquadrar 

estes novos mercados na legislação nacional, dados alguns riscos como a falta de seguros apropriados ou 

perigo de monopolização do sector, que poderão ter impacto na remuneração no âmbito do trabalho. Afinal, 
não é reprimindo iniciativas mas antes debatendo o seu teor e alcance que o bem-comum pode ser protegido: 

e tal parece ser o entendimento da Comissão Europeia quando alertou, a 2 de Junho, que empresas como a 

Uber e a Airbnb deveriam ser impedidas de operar nos Estados Membros 97 apenas como último recurso. Assim 

sendo, há que contribuir para uma reflexão detalhada e imparcial, tal como já fora sugerido pelo Parlamento 

Europeu98, no que respeita às implicações no Trabalho, Emprego e Rendimento das iniciativas empresariais 

através de plataformas digitais.  

Em suma, é urgente mapear a utilização das Web (e, dentro desta, das Redes e das Apps) em Portugal, o tipo 

de serviços oferecidos online, o perfil dos agentes envolvidos no processo e a disponibilização de conteúdos 
aos cibernautas. Apenas então o debate entre as partes envolvidas para a elaboração de eficazes políticas 

públicas permitirão informar e formar agentes empresariais e cidadãos-consumidores, combater a 

desconfiança de alguns internautas nas transacções e incentivar a Economia Digital em Portugal, 

nomeadamente através projectos dirigidos para as PMEs e Star-ups.  

                                                 
94  V.g. Taxistas nas ruas contra a Uber: o protesto minuto a minuto, RTP, 29 de Abril de 2016, disponível em: 
http://www.rtp.pt/noticias/pais/taxistas-nas-ruas-contra-a-uber-o-protesto-minuto-a-minuto_e914897, acedido a 1 de Junho de 2016. 
95 V.g. Uber taxi app banned in Germany following court ruling, disponível em: http://www.euractiv.com/sections/social-europe-
jobs/uber-taxi-app-banned-germany-after-frankfurt-ruling-308187, acedido a 1 de Junho de 2016. 
96 V.g. Tribunal confirma proibição da Uber em Portugal in Jornal de Negócios de 30 de Junho de 2015, disponível em: 
http://economico.sapo.pt/noticias/tribunal-confirma-proibicao-da-uber-em-portugal_222399.html, acedido a 1 de Junho de 2016. 
97 V.g. EU cautions governments against banning Uber, Airbnb, disponível em: 
http://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-cautions-governments-against-banning-uber-airbnb/, acedido a 9 de Junho de 2016. 
98 V.g. Uber: concorrência desleal ou um novo modelo de transporte?, disponível em: 
http://europarltv.europa.eu/pt/player.aspx?pid=60696850-5536-40b2-ad30-a4b500e27e34, acedido a 1 de Junho de 2016. 

http://www.rtp.pt/noticias/pais/taxistas-nas-ruas-contra-a-uber-o-protesto-minuto-a-minuto_e914897
http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/uber-taxi-app-banned-germany-after-frankfurt-ruling-308187
http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/uber-taxi-app-banned-germany-after-frankfurt-ruling-308187
http://economico.sapo.pt/noticias/tribunal-confirma-proibicao-da-uber-em-portugal_222399.html
http://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-cautions-governments-against-banning-uber-airbnb/
http://europarltv.europa.eu/pt/player.aspx?pid=60696850-5536-40b2-ad30-a4b500e27e34
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V – E-Government e Serviços do Estado 
Os órgãos governativos, internos ou supra-nacionais, desempenham um papel crucial no desenvolvimento da 
Sociedade em Rede. A regulação de sectores, a criação de metas de desenvolvimento e a própria praxis das 

instituições são impulsionadores da transformação da sociedade no caminho para o digital. E será sobre estas 

últimas que iremos debruçar-nos agora. 

Políticas eficazes na esfera do E-Government podem fornecer uma ampla variedade de benefícios, incluindo 

maior eficiência para a Economia e para os Governos, uma maior transparência e uma maior participação dos 

cidadãos na vida política, económica e social. E, de facto, as TICs já são amplamente utilizadas por órgãos 

governamentais. Mas o E-Government envolve muito mais do que apenas ferramentas: repensar organizações 

e processos de mudança de comportamentos dos serviços públicos é essencial, em especial se voltada para a 
satisfação das necessidades dos utentes. Falamos, por exemplo, da divulgação de informação sobre actos 

públicos através das redes sociais virtuais, da aceleração de processos administrativos, outrora extremamente 

delongados porque presos a um trabalho fisicamente localizado, ou mesmo na disponibilização de novos 

serviços.  

Esta parece ser uma das áreas onde Portugal tem apostado mais na última década. Instituições nacionais, 

cidadãos e utentes já tiram partido das novas tecnologias, numa colaboração em rede que pode ser definida 

quer como interna (i.e., dentro dos diversos organismos estatais), quer como externa (i.e., entre o Estado e 

os utentes). E tal progresso parece não apenas crescente, como agora é apresentado com medidas mais 

ambiciosas, através do Projecto Simplex+.  

Muitas das soluções encontradas necessitam de um estudo constante para verificação da sua eficácia e muitas 

das que serão implementadas nos próximos anos deverão sê-lo ainda com maior acuidade. Ainda que com 

eventuais riscos (como a ciber-segurança), possíveis ou conflitos com direitos adquiridos (como a protecção 

de dados pessoais) ou reais desafios (como o aumento das literacias e competências digitais dos utilizadores), 

verdade é que Portugal demonstra estar a dar um imenso passo na utilização das TICs para gestão da res 

publica, em linha com as metas europeias já traçadas.  

No que respeita ao E-Government, será o desenvolvimento dos serviços públicos online aquele que mais 

poderá ter impacto no quotidiano dos cidadãos. E-Health, E-Education ou E-Politics, entre outras áreas, já têm 
sido alvo de atenção cuidada, embora nos pareça que os próximos anos virão a ser verdadeiramente 

revolucionários. Dadas as políticas que já foram aplicadas e aquelas que, já tendo sido apresentadas, possuem 

prazos-limite de implementação durante os próximos 4 anos, julgamos ser essencial dar início a uma análise 

da eficácia e impactos ab initio. Afinal, potenciar ao máximo as mais-valias de cada iniciativa institucional e a 

criação de eventuais medidas complementares apenas são possíveis com o acompanhamento constante dos 

processos administrativos e comunicações em rede. 
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Como já referimos, o nosso país tem aumentado exponencialmente os apelidados Serviços Públicos Digitais, 

numa perspectiva de facilitação de comunicação entre o consumidor/utente e o Estado. Neste momento, 

encontramo-nos em 8º lugar no ranking da UE99: em 2015, 41% dos utilizadores de Internet utilizaram 

formulários online pré-preenchidos pelos poderes públicos (9 pontos percentuais acima da média da UE); do 

lado da oferta de serviços, Portugal encontra-se entre os primeiros países da União Europeia quanto à 

sofisticação dos serviços disponibilizados na Web. 

Para além desta ligação facilitada entre o cidadão e a Administração Pública, as políticas europeias também 

visam a criação de uma rede entre Estados-Membros, no fomento dos princípios europeus mais basilares: a 

livre circulação de pessoas e actividades empresariais, o fácil e acessível relacionamento entre cidadãos e 
empresas na Europa, o desenvolvimento do Mercado Único e a modernização dos serviços do Estado através 

de plataformas digitais100. O Plano de Acção Europeu para o E-Goverment (2016/2020) assim o exige e mostra-

se aberto à participação dos cidadãos internautas, através de um debate público num modelo de E-

Participation101. O que não apenas significa uma abertura à participação mas também o reconhecimento de 

que as TICs podem ajudar a construir uma Democracia Participativa. 

1. E-Health 

Em diversos moldes e áreas, Portugal tem-se desenvolvido na conexão em rede, voltando agora a ter novo 

fôlego com o regresso do Simplex, agora apelidado “Simplex+”. Por exemplo, no campo da E-Saúde, alguns 

serviços já contam com a ajuda das Novas Tecnologias – como a marcação de consultas no centro de saúde 

respectivo através do website do SNS ou o acesso à informação basilar através da “Linha Saúde24”102. Segundo 

informação disponibilizada na página Web do Simplex+, outras iniciativas estão para ser implementadas, como 
o “Atestado Médico Multi-uso digital” ou o “Nascer com médico de família e boletins de saúde eletrónicos”, 

ambas previstas para 2017103. A desmaterialização e a aceleração de processos usualmente morosos para o 

cidadão, parecem ser dois dos objectivos a atingir com as propostas apresentadas – e falamos de temas muito 

relevantes em Portugal, dada 1) a ainda ausência de médicos de família para todos os indivíduos; 2) a 

recorrência de realização de consultas médicas apenas para aquisição de um atestado médico. Não existem 

dúvidas que as TICs serão, crescentemente, uma fonte de poupança custos do Estado na burocracia típica 

destes serviços e, mais do que isso, é uma forma de libertar os profissionais da área para tarefas que 

verdadeiramente necessitem da sua presença física ante o utente.  

Obviamente, as transacções de processos offline para o âmbito da Sociedade em Rede acarreta sempre alguns 

riscos e requer que os profissionais saibam como utilizar as TICs com segurança e exactidão. Mas não apenas 

                                                 
99 V.g. Digital Public Services, DESI, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#5-digital-
public-services, acedido a 14 de Junho de 2016. 
100 V.g. European eGovernment Action Plan 2016-2020, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-
egovernment-action-plan-2016-2020, acedido a 14 de Junho de 2016. 
101 V.g. Public Administration of the 21st century, disponível em: https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu, acedido a 
14 de Junho de 2016. 
102 Disponível em: http://www.saude24.pt/PresentationLayer/home_00.aspx, acedido a 14 de Junho de 2016. 
103 V.g. Simplex+, disponível em: https://www.simplex.gov.pt/medidas, acedido a 14 de Junho de 2016. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#5-digital-public-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#5-digital-public-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu
http://www.saude24.pt/PresentationLayer/home_00.aspx
https://www.simplex.gov.pt/medidas
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a própria formação a este nível deve ser fomentada por responsáveis estatais, como alguns meios europeus 

devem ser aproveitados para financiar a investigação científica que monitorize/ proponha ajustamentos - como 

é o caso do programa Horizon 2020 em E-Health104. 

2. Dados pessoais “one time only” 

Outras medidas de enorme relevância prendem-se com a ideia de fornecimento de dados “one-time-only”, 

i.e., descontinuar a duplicação de fornecimento de dados ao Estado por parte de pessoas e empresas. A 

congregação de dados não é uma ideia nova: por exemplo, o cartão de cidadão já havia agregado dados 

essenciais num documento só, como números de identificação pessoal, fiscal e de beneficiário do SNS. Agora 

entraremos num plano bem mais audaz quando forem aplicadas as medidas que adivinham e que aproveitam 

os benefícios das novas tecnologias. A título de exemplo, pense-se na “Alteração da morada uma só vez +”, 

onde a alteração é comunicada a todos os organismos do Estado e empresas de prestação de serviços 

essenciais, através das plataformas digitais105. Louve-se ainda o facto desta partilha de dados não prescindir 
da autorização do utente, em prol da defesa da sua privacidade. Aqui, o que nos parece primordial de 

acompanhar será a própria segurança informática que impeça eventuais furtos de dados, assim como as 

entidades que poderão ser incluídas nesta medida “one-time-only”. E sabemos que nem sempre será fácil a 

inclusão de instituições de parcos recursos materiais, como é o caso de algumas Juntas de Freguesia no nosso 

país. 

3. E-Goverment e obrigações fiscais 

Quanto às contribuições fiscais e sociais, falamos de um campo que já é desbravado há muito, sendo que em 

Portugal a entrega das declarações de IRS/IRC e demais contribuições já é realizada mediante a Web. Também 

o programa E-factura, pretendendo uma mais forte fiscalização das obrigações empresariais, utiliza as TICs 

num sistema de cooperação entre o Estado e os cidadãos, típico das práticas colaboração online. Agora, 

Portugal compromete-se a ir mais longe, com medidas como: 1) a “Declaração de Remunerações para a 
Segurança Social interativa”, onde mensagens trocadas directamente através da Web ajudarão a tornar mais 

clara e transparente a relação entre empregadores, trabalhadores e Estado; 2) ou a medida apelidada de 

“Prestações Familiares + simples”, que torna automático o acesso às prestações familiares num procedimento 

que hoje é realizado presencialmente ou com recurso à digitalização de formulário106. Uma vez que falamos 

de obrigações, é de extrema relevância divulgar amplamente a medida através de todos os meios disponíveis 

e tentar perceber qual a adesão à mesma. Dado nunca conseguirmos prever exactamente qual será a aceitação 

imediata de um novo Meio para processos burocráticos pré-existentes, também aqui haverá que estudar a par 

e passo o que faz com que o cidadão adira ou não (e em que medida) às possibilidades oferecidas neste 

                                                 
104 V.g. Horizon 2020, disponível em: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-
and-wellbeing, acedido a 14 de Junho de 2016. 
105 V.g. Simplex+, disponível em: https://www.simplex.gov.pt/medidas, acedido a 14 de Junho de 2016. 
106 V.g. Simplex+, disponível em: https://www.simplex.gov.pt/medidas, acedido a 14 de Junho de 2016. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://www.simplex.gov.pt/medidas
https://www.simplex.gov.pt/medidas
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âmbito pela Internet. 

4. Iniciativas empresariais e registos 

Passando agora para o mundo das empresas e das suas obrigações e interesses, tem-se demonstrado 
importante a disponibilização do registo online de Logótipos e Marcas, disponibilizados através da parceria de 

diversas instituições públicas, como o Instituto de Registos e Notariado e o Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial. Através de vários websites (em parte, também eles congregados num único sítio online central, o 

Portal do Cidadão107), o utente tem acesso a informações e registos com burocracias mínimas, cujas regras 

de utilização também se encontram aí disponíveis: a Empresa na Hora ou a Marca na Hora são bons exemplos 

disso108.  

No entanto, basta uma pequena pesquisa para perceber que nem as potencialidades da Web são aproveitadas 

neste campo: podemos falar de websites pouco actualizados, nem sempre user-friendly e com um layout 

antigo109, o que pode fazer com que o cidadão não encontre a informação que pretende ou duvide da 
actualização das próprias informações fornecidas; ou de opções apresentadas para a agilização do processo 

que apresentam pouca margem de opção – como acontecem com as listas pré-definidas para a “Marca na 

Hora”110. Se é um facto que ter a informação disponibilizada em Rede já é um passo, há que continuar a 

transformar o maior número de procedimentos administrativos com suporte físico para o virtual. Mas tal inclui 

um esforço continuo em aliciar o cidadão/empresário a utilizar um sistema online que seja rico em conteúdos, 

fácil de utilizar, que apele visualmente à confiança e que responda às necessidades sentidas pelos utentes dos 

serviços públicos. 

5. E-Participation 

No tocante à participação política através da Web, é essencial que se desenvolva nos próximos anos, em 

especial porque falamos de um país com decréscimo de práticas participativas, com particular enfoque nos 

jovens eleitores.  

Para que se compreenda melhor a relevância da Web no campo político, vejamos as redes sociais virtuais: 

alvo de uma presença massiva de jovens, é muito utilizada para diversas formas de participação não 

tradicional, como a assinatura de petições online ou a mobilização para a defesa de uma causa social. Também 

o contacto com representantes políticos através da rede social se tornou comum – embora nem sempre bem 

aproveitado pelas partes. As próprias consultas públicas aos cidadãos são muitas vezes divulgadas por 

instituições (nacionais, europeias ou internacionais) através das Redes. Muitos estudos têm demonstrado que 

                                                 
107 V.g. Portal do Cidadão, disponível em: https://www.portaldocidadao.pt, acedido a 14 de Junho de 2016. 
108 V.g. Marca na Hora, disponível em: http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=134 e em 
https://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?service=MNH, ambos acedidos a 14 de Junho de 2016. 
109 V.g. Balcão do Empreendedor, disponível em: https://www.portaldocidadao.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-
administrativa/balcao-do-empreendedor, acedido a 14 de Junho de 2016. 
110 V.g. Empresa na Hora, disponível em: http://www.empresanahora.mj.pt/ENH/sections/PT_lista-de-marcas, acedido a 14 de Junho 
de 2016. 

https://www.portaldocidadao.pt/
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=134
https://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?service=MNH
https://www.portaldocidadao.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/balcao-do-empreendedor
https://www.portaldocidadao.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/balcao-do-empreendedor
http://www.empresanahora.mj.pt/ENH/sections/PT_lista-de-marcas


  

44 

o cidadão com acesso a meios e literacias mediáticos tem uma maior predisposição para participar, nem que 

seja pela agilidade dos processos que se apresentam na Internet. E é exactamente por isto que a 

desmaterialização de determinados processos poderão ter impacto na participação dos cidadãos: se a 

informação estiver disponível à distância de um “click” e a participação política também, será provável o 

incremento de boas práticas nesta esfera. 

Se é um facto que o Voto Electrónico já foi experimentado mas nunca implementado em Portugal111, sabemos 

hoje que o sistema do Voto em Mobilidade (Simplex+) pretende dar um primeiro passo: a antecipação do 

exercício do sufrágio alicerçada na mobilidade das comunicações.112 Aliás, esta medida não visa somente a 

maior e mais fácil participação política nacional mediante as tecnologias móveis. Ela concretiza o princípio 
europeu de “Cross-border by default”113: “por defeito”, não existem fronteiras na UE para as práticas dos 

cidadãos. Há assim que fomentar a livre circulação de pessoas no espaço europeu através da disponibilização 

dos serviços públicos a um cidadão, mesmo que este se encontre fora do seu país. No caso específico do Voto 

em Mobilidade, ao ficar destituído de obrigações in locus, o cidadão poderá viajar sem perder a sua 

oportunidade de participar activamente na esfera política – o que é uma medida que poderá ter um impacto 

muito positivo, em especial quando alicerçado na mobilidade da tecnologia.  

A próxima etapa passará por assistir à aplicação da medida no final deste ano, aquando das eleições regionais 

dos Açores, medir a sua utilização concreta e perceber o que foi ou não bem-sucedido – nomeadamente, 
conjugando a utilização do Voto em Mobilidade com as práticas comuns de participação dos cidadãos 

portugueses, on e offline, assim como a sua confiança nos meios digitais. Mas tal como acontece no mundo 

físico, também no mundo virtual apenas participará o cidadão pré-disposto a tal, sendo a Internet “apenas” a 

ferramenta facilitadora. 

Existem outros campos onde o E-Government se demonstra essencial mas que aqui não podem ser abordados 

com detalhe. Em qualquer situação, há que nunca esquecer que, segundo a UE, os objectivos de qualquer 

medida tomada deverão sempre visar114: 1) a modernização da Administração Pública, através Key Digital 

Enablers (por exemplo, a E-Signature ou o serviço E-Delivery); 2) a mobilidade dos cidadãos e das empresas; 
3) a fácil interacção digital entre as administrações e os cidadãos/empresas de serviços públicos de qualidade. 

De acordo com a UE, em 2020, as administrações públicas na União Europeia devem já ter atingido um elevado 

grau de abertura, eficácia e inclusão, proporcionando serviços digitais sem fronteiras, personalizados, “user-

friendly”, “end-to-end” a todos os cidadãos e empresas pertencentes à União. Tal tem sido e deverá continuar 

a ser conseguido mediante abordagens inovadoras, adaptadas a necessidades e exigências locais, regionais, 

                                                 
111 V.g. O Voto Electrónico in Agência para a Sociedade de Conhecimento, disponível em: 
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=112, acedido a 10 de Junho 
112 V.g. Simplex+, disponível em: https://www.simplex.gov.pt/medidas, acedido a 10 de Junho de 2016. 
113 V.g. European eGovernment Action Plan 2016-2020, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-
egovernment-action-plan-2016-2020, acedido a 14 de Junho de 2016. 
114 V.g. European eGovernment Action Plan 2016-2020, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-
egovernment-action-plan-2016-2020, acedido a 12 de Junho de 2016. 

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=112
https://www.simplex.gov.pt/medidas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
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nacionais e europeias115. Contudo, na construção dessas políticas públicas, alguns cuidados não poderão ser 

menosprezados: 

x A implementação de práticas “Digital By Default” implica, necessariamente, o que já foi 

amplamente mencionado enquanto acesso às literacias e aos necessários recursos 
mediáticos116117; 

x A informação sobre novas aplicações terá que ser dissipada por todos meios de comunicação 

(tradicionais e não tradicionais), de modo a que cidadãos e empresários reconheçam a 
essencialidade do mundo digital na gestão das relações Estado/utilizador; 

x Há que garantir que a linguagem e a componente “user-friendly” utilizadas nas diversas 

plataformas online sejam adequadas a uma fácil compreensão, não obstante as literacias 

basilares de cada utente, per se; 

x É imprescindível dissipar, a priori, os temores sentidos por alguns cidadãos na utilização da 

Web na relação com o Estado quando tal envolve a entrega de dados pessoais -e, em especial, 

no usufruto do sistema de Voto Online; 

x Todos os agentes envolvidos nestes processos terão que apostar nas Redes Sociais Virtuais, 

dada a sua mais-valia de disseminação fácil, gratuita e globalizada de informação relativa às 

políticas de E-Government. 

Dados todos estes imperativos, objectivos e pré-requisitos, qualquer inovação na esfera do E-Government no 

nosso país implica a participação de stakeholders nas diversas áreas envolvidas, técnicos experimentados, 

cidadãos, empresários e governantes, numa análise e debate constantes sobre o que pode ser melhorado 

para que as políticas criadas aproveitem, em pleno, as TICs na relação entre os agentes. 

                                                 
115 V.g. EU e Government Action Plan 2016-2020, de 14 de Abril de 2016, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation, acedido a 14 de Junho de 
2016. 
116 V. g. Ibidem. 
117 V.g. On the road to implement the Connect 2020 Agenda, ITU, http://www.itu.int/en/connect2020/Documents/pp14-
connect2020-commitments.pdf, acedido a 14 de Junho de 2016. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
http://www.itu.int/en/connect2020/Documents/pp14-connect2020-commitments.pdf
http://www.itu.int/en/connect2020/Documents/pp14-connect2020-commitments.pdf
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VI – Informação através do Jornalismo numa Sociedade em 
Rede 

O nosso ponto de partida para a presente análise centra-se na constactação de que, antes do início da 

disrupção causada pelo aparecimento da Internet, o modelo de negócio da televisão, jornais e rádio assentou 

numa lógica onde sucesso do negócio advinha da capacidade da Comunicação Social em cumprir em 

simultâneo uma função social e económica. No entanto, com a chegada da Internet e das respectivas 
mudanças sociais, esse equilíbrio foi quebrado, tendo-se experimentado diferentes modelos de negócio que 

têm gerado cenários onde a solução encontrada ora apenas privilegia a dimensão económica ora a dimensão 

social. 

De facto, sempre que um novo meio de massas emerge, o ambiente mediático altera-se. Foi assim com o 

surgimento da imprensa, com a rádio, com a televisão, sendo que cada um deles foi anunciado, erradamente, 

como promotor da morte do seu precedente. Agora também a Internet, nos seus moldes e características 

próprias, incute novos pessimismos, novas questões e também novas oportunidades aos media tradicionais 

ou legacy media. 

No que toca à informação noticiosa (área sobre a qual nos debruçaremos neste capítulo) a Web, globalizada 
e sem fronteiras físicas, funciona como um novo meio de produção de trabalho para os jornalistas e como um 

novo canal de divulgação de notícias. Com a chegada da Internet, esperou-se um aumento e melhoramento 

dos conteúdos jornalísticos, apresentando uma maior diversidade de temas, desenvolvendo o jornalismo de 

investigação e fomentando o plano de igualdades diversas, como as relativas ao género ou aos aspectos 

culturais de minorias. Não obstante, essas expectativas não se concretizaram. 

Em parte enquanto resultado deste status quo, um jornalismo de prática vs. o jornalismo de profissão tem 

vindo a ganhar terreno, pondo por vezes em causa o jornalismo como o conhecemos – i.e., desempenhado 

por profissionais do ramo. Para mais, ainda que a Televisão continue a ser o canal predileto dos consumidores 
de informação, não é menos verdade que o mundo online tem vingado nesta esfera informativa, mormente 

através de blogs e das redes sociais virtuais mais populosas. Nomeadamente, quando a investigação surge 

menos presente no trabalho diário dos profissionais dos media, vai sendo substituída por averiguações ou, 

simplesmente, pelo questionar de dado tema ou facto por cidadãos – com todas as mais-valias e os riscos que 

isso acarreta. Por outro lado, a falta de verbas e/ou de jornalistas disponíveis no seio das empresas mediáticas 

são justificações, reais, apresentadas para um jornalismo que, por vezes, aumenta o recurso a takes em 

agências notíciosas e mimetização de formatos e conteúdos em detrimento dos diferentes modelos de 

jornalismo de investigação.  

As redes sociais virtuais também trazem consigo outros problemas para os profissionais de informação. 

Nomeadamente, o carácter viral da informação através da Web 2.0 faz com que, ao menor erro ou lapso ético, 

os conteúdos jornalísticos sejam questionados pelo público – sendo, assim, mais fácil atacar a marca da 

empresa mediática e/ou questionar um jornalista, tornando assim mais difícil gerir a reputação de uma marca 
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ou de um profissional.  

Um dado a ter também em mente nesta análise é o facto de cerca de 1/3 da população portuguesa não aceder 

à Internet e de uma parte significativa não se interessar pelo consumo de notícias. Estas circunstâncias são 

anteriores à chegada da Internet ao nosso quotidiano, sendo apenas ultrapassáveis pela promoção, mediante 

políticas públicas, do acesso a bens e literacias mediáticas entre todos os sectores da população, assim como 

o esclarecimento da essencialidade do conhecimento das realidades nas quais nos inserimos.  

No contexto contemporâneo estamos perante três desafios para as políticas públicas no campo da informação 

noticiosa: 

x Como ajudar a reequilibrar, para empresas e marcas jornalísticas, o valor económico com o valor 
social das notícias? 

x Como fazer valer o valor social das notícias perante populações que não atribuem valor social às 
mesmas? 

x Como preservar o valor social atribuído ao profissional do jornalismo e, ao mesmo tempo, valorizar as 
práticas jornalísticas dos cidadãos? 

Tentaremos, de modo muito abreviado, levantar algumas das questões que, incontornavelmente, terão que 

ser estudadas e debatidas, para que todos os meios existentes e todos os stakeholders envolvidos possam 

contribuir para uma sã realização de produção informativa, enquanto modo de esclarecimento da população, 

representação da realidade e empoderamento do cidadão que se deseja info-literado e incluído. 

1. O consumo da Informação em Portugal 

De acordo com a Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC), 93% da população portuguesa continua a 

ter a Televisão como a sua principal fonte de informação, seguindo-se a ela a Imprensa (65%) e a Rádio 

(28%)118. 

Não obstante, entre a geração digital, o apelo dos meios e dispositivos tradicionais começa a ser cada vez 

menor: muitos deixam mesmo de deter um televisor, recorrendo apenas a plataformas como o computador 

portátil, o tablet ou o smartphone. A portabilidade, a disponibilidade do dispositivo a todo o momento e a 

possibilidade de comparar diversas fontes de informação em simultâneo justificam parte desta opção, fazendo 

com que o meio virtual seja fonte de notícias para 66% da população portuguesa com acesso à Internet. No 

entanto, estes factos tornam-se menos disruptores quando, segundo os inquiridos, as fontes às quais recorrem 

são, primordialmente, websites de marcas tradicionais de informação (54%) e canais temáticos noticiosos 

(48%)119. Ou seja: mesmo usando outros dispositivos que não o televisor, o jornal em papel ou o aparelho de 

                                                 
118 V.g. Publics and Media Consumption, ERC, disponível em: http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/novos-media/estudo-
novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de-orgao-de-comunicacao-social, acedido a 18 de Julho de 2016. 
119 V.g. Ibidem. 

http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/novos-media/estudo-novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de-orgao-de-comunicacao-social
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/novos-media/estudo-novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de-orgao-de-comunicacao-social
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rádio, o trabalho jornalístico continua a ser o preferido dos consumidores para se manterem informados. 

Por detrás destas práticas poderão estar diversas razões, desde a ideia de que o website de um meio tradicional 

de comunicação social agregará os factos com valor-notícia, bem como uma maior confiança no trabalho do 

jornalista. Provavelmente, ambos os factores serão relevantes para o internauta. No entanto, há também 

alertas no campo das representações sociais que devem ser tomados em atenção. Nomeadamente, uma 

sondagem recente deu conta de que os portugueses confiam mais nos amigos do que nos media e nos 

jornalistas120, sendo que estes obtêm uma nota negativa no respectivo grau de confiança (9.8 numa escala 

de 0-20). Esta descrença é um facto, mas deve ser melhor compreendida para poder vir a ser, caso se confirme 

a sua recorrência noutros estudos, colmatada.  

A pertinência de compreender o decréscimo de confiança no caso do jornalismo reside numa simples relação: 

ao se não acreditar no Quarto Poder, os consumidores de informação estão a afirmar que confiarão tanto, ou 

mais, num facto ou numa opinião relatados por um amigo do que os relatados por um jornalista profissional, 

cuja profissão é essa mesma: expor factos. Não se trata de uma simplificação “redes sociais” versus 

“jornalismo”, até porque as notícias também circulam nas redes sociais, mas uma desvalorização da profissão 

de jornalista, a ocorrer, terá sempre um impacto na confiança social e nas instituições das democracias pelo 

que urge compreender quais as suas origens. 

O que poderá estar a acontecer ao nível das representações das audiências é algo a averiguar, embora 
algumas hipóteses possam já ser avançadas: nomeadamente a percepção pública nas redes sociais e fora 

delas, fundamentada ou não, de existência de censura oculta121 no trabalho jornalístico e, também, uma 

percepção de que os critérios de escolha do valor-notícia se tornaram mais voláteis que no passado recente, 

de que o sensacionalismo está mais generalizado e o “fact checking” menos presente do que na década 

anterior ou, ainda, que não é editorialmente desencorajada a prioridade de “temas fáceis” em detrimento de 

temas que envolvam mais aprofundamento e investigação.  

2. Jornalismo e Financiamento dos Media 

Há alguns anos atrás, os media tradicionais viram-se ante uma nova possibilidade de divulgação dos seus 

conteúdos: a sua existência na Web. Actualmente, o dilema já não passa pela co-existência em diferentes 

meios mas pela potencial transição para o virtual, em especial quando falamos em Jornais. 

No que toca à Imprensa, os rendimentos obtidos através da venda de jornais diminuíram, levando alguns a 
falir e outros a dependerem de mão-de-obra menos qualificada e/ou experiente. Pensando apenas nas 

publicações informativas em papel, verificou-se a sua diminuição em 20% segundo registos efectuados na 

ERC entre 2008 e 2012: diminuíram as publicações em papel e aumentaram as publicações exclusivamente 

                                                 
120 V.g. Portugueses confiam mais nos jornalistas do que nos políticos e nos padres, Aximage, disponível em: 
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/portugueses_confiam_mais_nos_jornalistas_do_que_nos_politicos_e_nos_padres.ht
ml, acedido a 17 de Junho de 2016. 
121 https://www.publico.pt/politica/noticia/prender-a-liberdade-de-informar-1693632, acedido a 28 de Julho de 2016. 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/portugueses_confiam_mais_nos_jornalistas_do_que_nos_politicos_e_nos_padres.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/portugueses_confiam_mais_nos_jornalistas_do_que_nos_politicos_e_nos_padres.html
https://www.publico.pt/politica/noticia/prender-a-liberdade-de-informar-1693632
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online122. Esta situação não é inédita e tem vindo a crescer em todo o mundo: a título de exemplo, no início 

de 2016, o conhecido jornal britânico The Independent deixou de circular em formato impresso. Segundo o 

seu editor, aquela publicação “nunca fora tão amada e respeitada mas os seus custos não podiam mais ser 

sustentados”123.  

Para além do natural debate sobre a questão da empresa privada mediática não poder ser equiparada a uma 

qualquer outra, dada a sua relevância social, cultural e política, há que tentar perceber por que razões alguns 

públicos, migram para o digital e esquecem outros suportes mediáticos e quais os impactos que as mudanças 

de políticas empresariais poderão ter no nível de literacias informativas e conhecimento do mundo por parte 

daqueles. Afinal, nem todos os cidadãos são internautas e nem todos os internautas utilizam a Web como o 
principal canal de informação, em especial as populações mais envelhecidas e as mais empobrecidas. E a 

migração absoluta para o virtual apenas assegurará a discriminação informativa dos já discriminados 

económica e socialmente. 

Alguns dos resultados desta luta pelo financiamento tem conduzido a populismos para tentar cativar 

audiências; os factos, a isenção e o pluralismo exigidos desvanecem-se, parcialmente, ante o sensacionalismo 

que procura criar mais consumo e, com ele, eventuais ganhos com a publicidade. Mas esta não é a única 

solução financeiramente viável para o Media Tradicionais em Rede, como se verá seguidamente. 

Algo que tem que ser tido como assente, antes de algo mais, é que o modo de produzir, distribuir e consumir 
informação numa sociedade mediada por computadores se alterou rápida e drasticamente. Como afirmam 

Cardoso, Moreno, Crespo e Foa num estudo realizado para a ERC em 2016, tal conduziu a uma 

desregulamentação da função social dos Media – logo, também das funções sociais do Jornalismo ou a sua 

apelidada “institucionalização”. Mas trouxe algo curioso: voltámos a uma realidade que havia sido de algum 

modo deixada de parte desde a criação do primeiro Meio de Massas: voltámos à comunicação de conectividade 

e multidireccionalidade, embora dotada de um desenvolvimento tecnológico jamais visto. Fecha-se, assim, o 

“Parêntesis de Gutenberg” 124 : passamos do jornalismo se ficava por um sistema fechado, linear e 

compartimentado, no âmbito de uma cultura literária, para uma Sociedade em Rede aberta onde a própria 
produção e distribuição de conteúdos conta com mais agentes, mais oportunidades mas, igualmente, com 

desafios que ainda não detêm resposta certa. 

Num dos estudos desenvolvidos em parceria com a Academia, a ERC apresenta quatro possíveis estratégias 

para a Comunicação Social portuguesa lidar com as actuais dificuldades. 

                                                 
122 V.g. Deliberação 202/2015, ERC, disponível em: 
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS83NC4xLnBkZiI7cz
o2OiJ0aXR1bG8iO3M6NTA6ImVzdHVkby1ub3Zvcy1tZWRpYS1zb2JyZS1hLXJlZGVmaW5pY2FvLWRhLW5vY2FvLWRlIjt9/estudo-novos-
media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de, acedido a 18 de Junho de 2016. 
123 V.g. Independent and Independent on Sunday print closures confirmed, 12 de Fevereiro de 2016, disponível em: 
http://www.theguardian.com/media/2016/feb/12/independent-and-independent-on-sunday-closures-confirmed, acedido a 17 de Junho 
de 2016. 
124 V.g. Modelos de Negócio e Comunicação Social – Sumário Executivo (2016), ERC, disponível em: 
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-
start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital, acedido a 23 de Agosto de 2016.  

http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS83NC4xLnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6NTA6ImVzdHVkby1ub3Zvcy1tZWRpYS1zb2JyZS1hLXJlZGVmaW5pY2FvLWRhLW5vY2FvLWRlIjt9/estudo-novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS83NC4xLnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6NTA6ImVzdHVkby1ub3Zvcy1tZWRpYS1zb2JyZS1hLXJlZGVmaW5pY2FvLWRhLW5vY2FvLWRlIjt9/estudo-novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS83NC4xLnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6NTA6ImVzdHVkby1ub3Zvcy1tZWRpYS1zb2JyZS1hLXJlZGVmaW5pY2FvLWRhLW5vY2FvLWRlIjt9/estudo-novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de
http://www.theguardian.com/media/2016/feb/12/independent-and-independent-on-sunday-closures-confirmed
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
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O primeiro cenário prende-se com o aproveitamento das oportunidades geradas pelas novas tecnologias, num 

exercício de verdadeiro Jornalismo em Rede, onde a agregação e as plataformas de participação poderão 

motivar o cidadão a consumir mais do mesmo produto. Tal gerará novas formas de criação de valor, capazes 

de sustentar as empresas mediáticas que apostem nesta alteração da praxis jornalística. 

Mas se é verdade já existirem casos de sucesso através desta estratégia, também o será que, nos dias que 

correm, existe menos lucro das empresas na produção e distribuição da informação: os consumidores 

portugueses, que detêm rendimentos abaixo da média, podem preferir as mais-valias de uma Informação 

criada e distribuída em rede mas não estarem disponíveis a pagar por eles. E tal também convidará a menor 

investimento. 

Para tentar contornar este problema de falta de financiamento, que poderá continuar a colocar-se mesmo 

após a implementação da primeira estratégia, existe uma segunda opção: agir no campo puramente 

empresarial, com base nas relações de concorrência inter pares e posições no mercado mediático. Fusões e 

aquisições de empresas, compra de concorrentes digitais, juntamente com a criação de novas competências 

adquiridas pelos profissionais, dão azo a uma nova escala que torna os activos mais fortes e objecto de 

interesse por parte de investidores e publicitários. Contudo, se aplicada sem considerar outras alterações 

(nomeadamente, no modo de produzir e distribuir informação) falamos de uma estratégia de curto/médio 

prazo, adiando-se apenas o problema.  

Para além disso, esta opção acarreta sempre riscos muito sérios: desde o perigo da criação de uma posição 

dominante no mercado e abuso da mesma à tentação de filtrar a informação produzida não sob o crivo do 

interesse público mas de um interesse empresarial específico. E desprovido de isenção e pluralismo, não 

detemos, de factum, jornalismo. 

A terceira estratégia económica encontra-se mais ligada às formas alternativas de auferir receitas utilizando o 

modus operandi da Web. Pretendendo instituir artificialmente a ideia de escassez do produto “informação”, as 

empresas mediáticas poderão optar por propor que o valor do seu produto seja pago -nomeadamente fazendo 

com que os agregadores de conteúdos, como a Google, sejam obrigados a pagar pelos conteúdos jornalísticos 
que agregam e partilham. Deste modo, a informação, outrora olhada como escassa mas que, com a Era 

Digital, passou a ser encarada como algo abundante, disponível e gratuita através das novas tecnologias, 

passaria a ser, uma vez mais, à ideia de escassez. Logo, como algo a remunerar aquando do acesso à mesma. 

Outra possibilidade passará pelas paywalls, onde o seu sucesso e insucesso têm convivido enquanto fonte 

alternativa de rendimento. Ainda que, certamente, esta via possa vir a ser desenvolvida nos próximos anos, 

adequando-se às necessidades específicas de cada meio ou empresa, a verdade é que existem sempre grandes 

problemas a ela associados: a ideia de que o jornalismo “deve” ser pago -o que, per se, não garante o sucesso 

de um modelo de negócio; o facto, da paywall acabar sempre por prejudicar os consumidores mais fiéis; a 

verificação fáctica de que, enquanto existir informação disponível gratuitamente com o mesmo grau de 
qualidade e aprofundamento, o consumidor não irá estar disponível a pagar; e ainda o facto de, se a 
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justificação alegada pela empresa de Media para requerer o pagamento for a de que a informação tem um 

elevado custo de produção, rapidamente o argumento cairá em descrédito dado que as Novas Tecnologias 

vieram demonstrar o oposto: na verdade, o custo é bem inferior ao que já foi no passado. 

Estas duas formas da empresa mediática tradicional se fazer pagar pelo trabalho criado, tal como acontece no 

caso do “walled gardens” (apps.), gera sempre o mesmo dilema: privilegiar o valor económico da informação 

em detrimento do seu valor social e político. O que nos leva a uma quarta estratégia: separar a função social 

do jornalismo da sua função económica – i.e., a sua viabilidade enquanto negócio. Se apenas as funções 

sociais forem o alvo de atenção de reestruturação, a ideia do lucro não será sequer colocada. Aqui, o trabalho 

profissional deverá ser pautado pelo critério do que é relevante para a sociedade, podendo recorrer a 
financiamento que não implique a ideia de pagamento. Falamos, por exemplo, de donativos e patrocínios, de 

subvenções estatais (como acontece com os Mass Media Públicos) ou de utilização de meios típicos da 

Sociedade em Rede, como o crouwdfunding. Aqui, não seria necessário recorrer a sensacionalismos ou falta 

de isenção para angariar públicos fáceis ou satisfazer interesses empresariais, nem tão pouco deixar de optar 

por conteúdos de jornalismo de profundidade em razão dos seus custos. Mas tal como nas demais estratégias, 

também esta  acarreta sérios riscos: 

x O panorama dos Media será alterado, desvirtuando-se o ideal de concorrência num sistema de 
economia de mercado; 

x Sempre que uma empresa mediática depende apenas de mecenas e/ou do Estado para ser 
financeiramente viável, existe sempre uma ameaça latente do trabalho jornalístico ser transformado 

em mera propaganda ou publicidade; 

x Toda a regulação nacional que pretenda contribuir para evitar os riscos inerentes a esta estratégia 
terá o trabalho dificultado, uma vez que, actualmente, o jornalismo opera em redes globais. 

 

Como é perceptível, não existem opções “certas”, onde a sua eficácia total esteja atestada e nos permita 

afirmar que já detemos a solução ideal para combater o problema económico do jornalismo. Se algumas das 

estratégias que aqui foram abreviadamente propostas já se mostraram bem-sucedidas nalguns casos -como 

o crowdfunding como financiamento de jornalismo dito independente - também é certo que o mesmo já falhou 
noutras situações. Neste momento, encontramo-nos na esfera da experimentação e, talvez em breve, da 

institucionalização e regulamentação adequada de algumas experiências. Exemplo disso serão os resultados 

oriundos do debate europeu quanto aos direitos de autor, o chamado Copyright Package. Entre outras 

medidas, Bruxelas propõe-se apresentar políticas como as que permitem que os Meios de Comunicação 

tradicional possam fazer-se cobrar pelos conteúdos agregados online (por exemplo, pela Google News) num 

direito autoral que abarcará em simultâneo texto, fotografias, infografias e outros suportes de informação. 

Deste modo, jornalistas independentes ou empresas de Media poderão receber uma contrapartida financeira 

pela utilização de cada parcela da sua criação125. Em simultâneo, a Comissão Europeia irá propor que 

                                                 
125 V.g. Europa quiere proteger a los autores en Internet y frente a Google in El País, disponível em: 
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plataformas como o Youtube passem a ser responsáveis pelo controlo dos actos de pirataria aí praticados. 

Obviamente, as grandes empresas de agregadores digitais já se opuseram a estas propostas mas elas podem, 

de facto, garantir alguma protecção e financiamento aos órgãos de comunicação de informação.  

Ainda existe muito espaço em aberto para a negociação -até porque também os consumidores se têm 

demonstrado contra estas medidas, vendo nelas uma forma das empresas de Media Tradicionais não 

permitirem, de todo, a divulgação online dos seus conteúdos, mesmo os mais antigos - o que faria retroceder 

a Era da Informação 126 . E mesmo os sectores dos Legacy Media não se demonstram completamente 

satisfeitos: acreditam que agregadores como a Google quererão negociar com todos os media europeus 

(preterindo sempre os grupos mediáticos mais pequenos ou com menor número de “likes” online) e que a 
remuneração paga nunca será a mais justa.  

De todo o modo, existe a promessa de algumas reformas nesta esfera para muito breve, potenciadoras de 

experiências ainda pouco comuns no financiamento mediático. Apenas não sabemos exactamente em que 

moldes e até onde a legislação nacional de cada um dos países da União poderá criar excepções às regras 

europeias. Mas num mundo onde a tecnologia evolui diariamente e ajuda a criar novos panoramas, adequar 

a regulamentação relativa aos Direitos de Autor à Era Digital é, sem dúvida, um grande passo – em especial 

se atentarmos ao facto da regulamentação existente ser anterior à criação de plataformas de sucesso (como 

o Youtube) ou `existência de smartphones. Através de novas regras, novas valorizações da posição de cada 
agente na criação e consumo de informação, pode mesmo acontecer que surja uma convivência de 

“jornalismos” diferentes no mundo da informação online, tal como sugerido pelo Estudo já referido127. 

3. O jornalismo em rede e o jornalista digital 

Mais do que um novo canal de informação, a Web veio alterar a forma como se produz, distribui e consome 

o trabalho jornalístico. Quando, como vimos anteriormente, as empresas de Media atravessam um difícil 

momento de sustentabilidade económica, há que compreender onde o jornalismo pode inovar, aproveitando 

o potencial das novas tecnologias sem nunca esquecer as suas funções fundamentais no campo social e 

político. 

Utilizando as TICs, o jornalista goza de facilidades que não existiriam, por exemplo, nas publicações em papel: 

os erros de informação ou de ortografia podem ser rapidamente corrigidos; os desenvolvimentos de uma 

mesma notícia podem ser acrescentados ao minuto; a ligação entre factos, fomentando o contexto e o 
consumo acrescidos, é facilmente realizável através de hiperligações; a pesquisa de informação disponibilizada 

por outras fontes oficiais ou jornalísticas torna-se imediata e célere, entre outras.  

                                                 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/14/actualidad/1473853428_995625.html , acedido a 16 de Setembro de 2016. 
126 V.g. Europe’s copyright cop-out in Politico, disponível em: http://www.politico.eu/article/europes-copyright-cop-out-digital-
single-market-commission/, acedido a 16 de Setembro de 2016. 
127 V.g. Modelos de Negócio e Comunicação Social – Sumário Executivo (2016), ERC, disponível em: 
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-
start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital, acedido a 23 de Agosto de 2016.  

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/14/actualidad/1473853428_995625.html
http://www.politico.eu/article/europes-copyright-cop-out-digital-single-market-commission/
http://www.politico.eu/article/europes-copyright-cop-out-digital-single-market-commission/
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
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Também a presença dos Meios Tradicionais nas redes sociais virtuais foi rapidamente vista como uma 

fantástica oportunidade de promoção para o jornalista e para a sua empresa: ao potenciar a partilha dos 

conteúdos criados, numa rede sem limites, o profissional vê-se reconhecido publicamente no seu trabalho e a 

empresa ganha visibilidade.  

Mais ainda, as publicações de figuras públicas ou mesmo de anónimos nas redes virtuais servem de fonte ao 

próprio jornalista: não raro, posts e tweets são mencionados em blocos informativos, podendo mesmo ser o 

centro da informação quando respeitam a factos relevantes ou ditos polémicos – como tem acontecido quase 

diariamente nas pré-campanhas presidenciais norte-americanas 

Em suma, a construção dos conteúdos, a divulgação final do trabalho e a angariação de fontes na esfera do 
jornalismo têm sido alavancadas pelas TICs, oferecendo oportunidades que, outrora, seriam impossíveis ou 

levariam tempo e recursos substanciais para as concretizar, numa lógica de rede onde novos actores, meios 

e práticas já estão a alterar a forma de produzir, distribuir e consumir informação. Mas nem sempre todas 

estas potencialidades são plenamente aproveitadas pelos profissionais de media. De facto, existem estratégias 

possíveis para fomentar um Jornalismo em Rede que, sem perder qualidade e estar acessível ao seu público, 

possa ser mais interessante social e economicamente. Para tal, jornalistas, directores de informação, gestores 

devem ter consciência das oportunidades que detêm e quão profícuo poderá ser ir um pouco mais além na 

criação de notícias. Falamos de estratégias que passam pelas constantes hiperligações entre artigos de 
informação que contextualizem os factos relatados e, ao conferir uma maior qualidade, encontrem 

consumidores fiéis disponíveis a pagar pelos conteúdos; da utilização recorrente de bases de dados para 

enriquecimento da informação distribuída, exactamente com o mesmo propósito: combater a crise económica, 

social e política do jornalismo; desenvolver novas competências narrativas adequadas à Era Digital e ao Meio; 

e medir a avaliar o impacto das notícias, optando por uma política de transparência128. A avaliação de 

conhecimentos e a formação a profissionais de informação também deve ser alvo de reflexão, com a 

colaboração da Academia, dos profissionais de Media e das tutelas regulatórias e do campo legislativo.  

Não obstante, novas oportunidades acarretam também novos problemas. Ao subtraírem-se eventuais tarefas, 
tidas por não mais necessárias na cadeia de produção, e ao somarem-se outras, os resultados poderão ter 

consequências distintas, consoante a visão da instituição mediática: dedicação dos seus recursos extra para 

criar um jornalismo de qualidade, angariando mais públicos através de diversidade e profundidade (e, com 

eles, maior financiamento como os conseguidos através de paywalls ou crowdfunding) ou dispensar 

trabalhadores - e, com eles, trabalho especializado e criação original de informação. Infelizmente, esta última 

tem vindo a ser cada vez mais comum: desde empresas mediáticas portuguesas129 a estrangeiras - como 

                                                 
128 V.g. Modelos de Negócio e Comunicação Social – Sumário Executivo (2016), ERC, disponível em: 
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-
start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital, acedido a 23 de Agosto de 2016.  
129 V.g. Dona do DN, JN, O Jogo e TSF vai despedir 160 trabalhadores, Jornal Público, 11 de Junho de 2014, disponível em: 
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/dona-do-dn-jn-e-tsf-vai-despedir-160-trabalhadores-1639475, acedido a 17 de Junho de 2016. 

http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/dona-do-dn-jn-e-tsf-vai-despedir-160-trabalhadores-1639475
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espanholas130, inglesas131 ou norte-americanas132- todas já efectuaram despedimentos nos últimos anos. Como 

já vimos, as razões apontadas para despedimentos são, em geral, o decréscimo de venda dos produtos 

informativos comercializados offline, as expectativas frustradas na venda de produtos online e o respectivo 

impacto nas receitas publicitárias dos Meios. Contudo, o decréscimo de jornalistas nas redacções tem, 

necessariamente, um custo inolvidável: a menor qualidade do trabalho concretizado. E se a crise dos Media é 

normalmente olhada como um problema económico - para a qual já mencionámos algumas eventuais soluções 

a experimentar - a crise do jornalismo já terá um pendor político e social – bem mais complexo que a vertente 

financeira133. 

É bem sabido que as TICs são geradoras de desemprego em sectores onde a mão-de-obra é facilmente 
substituída por máquinas, mas no jornalismo não é esse o caso: 

x A máquina não consegue substituir o jornalista, o seu conhecimento, as suas experiências adquiridas;  

x Os Meios Digitais são conhecidos por gerarem emprego. Se é verdade que algumas tarefas deixarão 
de necessitar de aprofundada acção humana, a transição online exige competências acrescidas (e-

skills) assim como exige novos especialistas. A formação a antigos jornalistas tem que ser prioritária, 

sendo também necessário a contratação de mais trabalhadores; 

x A disponibilidade de um suporte tecnológico não transforma o ser humano num profissional. Este é 

um erro em que se incorre muitas vezes, acreditando-se que, ao dotar um jornalista de um 

smartphone, ele transformar-se-á em repórter de imagem ou de som.  

A sensibilização para estas questões é premente e não pode ser deixada fora de análise - com especial relevo 
no que toca aos meios de comunicação de serviço público. A realidade da informação noticiosa deve ser 

analisada, profundamente debatida com todos os parceiros da área, de forma séria e sustentada, sob pena 

de colocar em risco a empregabilidade dos profissionais de informação e perigar os resultados do trabalho 

mediático.  

Na realidade, o sentimento de urgência vivido no sector coloca o jornalista perante múltiplos dilemas. 

Nomeadamente no tocante à descredibilização do jornalista pelos cidadãos, já anteriormente mencionada, 

seria igualmente interessante estudar as representações dos próprios jornalistas relativamente às suas 

práticas, mormente quanto ao “informar com rigor e isenção, rejeitando o sensacionalismo e demarcando 
claramente os factos da opinião”; “repudiar a censura ou outras formas ilegítimas de limitação da liberdade 

                                                 
130 V.g. Diário espanhol El País vai dispensar um terço dos trabalhadores, Jornal Público, 6 de Outubro de 2016, disponível em: 
https://www.publico.pt/media/noticia/diario-espanhol-el-pais-vai-dispensar-um-terco-dos-trabalhadores-1566114, acedido a 17 de Junh 
de 2016. 
131  V.g. BBC to cut more than 1,000 jobs in cost-savings push, The Guardian, 2 de Julho de 2015, disponível em: 
http://www.theguardian.com/media/2015/jul/02/bbc-cut-more-1000-jobs-cost-saving-push, acedido a 17 de Junho de 2016. 
132 V.g. Fairfax informs staff via email of 120 job cuts among journalists, subeditors, artists, photographers, Newx.Com, 
17 de Março de 2016, disponível em: http://www.news.com.au/finance/business/media/fairfax-informs-staff-via-email-of-120-job-cuts-
among-journalists-subeditors-artists-photographers/news-story/c26665e5bb33d055331ece65f4caab23, acedido a 17 de Junho de 2016. 
133 V.g. Modelos de Negócio e Comunicação Social – Sumário Executivo (2016), ERC, disponível em: 
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-
start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital, acedido a 23 de Agosto de 2016.  

https://www.publico.pt/media/noticia/diario-espanhol-el-pais-vai-dispensar-um-terco-dos-trabalhadores-1566114
http://www.theguardian.com/media/2015/jul/02/bbc-cut-more-1000-jobs-cost-saving-push
http://www.news.com.au/finance/business/media/fairfax-informs-staff-via-email-of-120-job-cuts-among-journalists-subeditors-artists-photographers/news-story/c26665e5bb33d055331ece65f4caab23
http://www.news.com.au/finance/business/media/fairfax-informs-staff-via-email-of-120-job-cuts-among-journalists-subeditors-artists-photographers/news-story/c26665e5bb33d055331ece65f4caab23
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/modelos-de-negocio-e-comunicacao-social-e-telcos-legacy-media-novos-media-e-start-ups-jornalisticas-em-navegacao-digital
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de expressão e do direito de informar, bem como divulgar as condutas atentatórias do exercício destes 

direitos”; “procurar a diversificação das suas fontes de informação e ouvir as partes com interesses atendíveis 

nos casos de que se ocupem”134.  

Segundo o Centro de Pluralismo dos Media e da liberdade de imprensa (CPMF), co-financiado pela Comissão 

Europeia e pelo Parlamento Europeu, a liberdade de expressão tem diminuído na Europa, enquanto a censura 

tem vindo a aumentar: jornalistas e profissionais dos Media enfrentam pressões implacáveis em todos os 

Estados membros da União Europeia135. Também em todo o mundo, jornalistas são ameaçados por políticos 

e membros de lobbies de sectores privados por fazerem o seu trabalho136. Não obstante, a censura não tem 

que ser algo declarado abertamente, reconhecido por países vizinhos ou até percebido pelo cidadão comum: 
pode ser feita de modo mais oculto, como acontece com a Hungria, a Grécia ou Espanha, que se queixam 

disso mesmo. Segundo a European Federation of Journalists, se a Turquia e a Polónia se encontram numa 

torrente de ataques governamentais abertos, a Hungria, a Espanha e a Grécia são vítimas daquilo que apelida 

de “interferência governamental”137.  

O debate sobre a censura e a ingerência no jornalismo, assim como a informação generalizada sobre elas, 

deve ser difundida por todos os sectores da sociedade, em nome de uma Democracia madura como a 

portuguesa. Razão pela qual a difusão de formação e acções de esclarecimentos em estabelecimentos de 

ensino e conferências temáticas são normalmente apontadas como instrumentos centrais. No entanto, essas 
iniciativas devem ser sempre acompanhadas de igual informação sobre o outro lado da questão: o dever de 

informar por parte dos jornalistas, a sua obrigação em procurar fontes credíveis, evitar o sensacionalismo e 

interpretar factos com rigor e exactidão138. Pois se a censura oculta deturpa factos e lesa o direito do cidadão 

a ser informado, o mau jornalismo também o faz. 

4. A moderação de comentários online 

Existe uma prática sobre a qual parece existir pouca reflexão, provavelmente dada a sua novidade e alguma 

falta de consciência de que o Jornalismo em Rede funciona com novos actores. Falamos dos “comentários 

online”, i.e., realizados pelos cidadãos nas peças jornalísticas disponibilizadas online. De facto, nem sempre a 

presença de um meio de informação nas redes sociais digitais é pensada e acompanhada da melhor forma, 

dada a falta da compreensão da actuação do sistema do Jornalismo em Rede, assim como de sérios perigos 

que exigem capacidades técnicas e comunicacionais de grande perícia, num mundo onde o receptor da 
mensagem informativa é, igualmente, emissor. 

                                                 
134 V.g. Estatuto do Jornalista, artº 14º nº1, disponível em: http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-199-de-13-de-janeiro-aprova-o-estatuto-do-
jornalista, acedido a 21 de Junho de 2016. 
135 V.g. Mapping Media Freedom: Reports, disponível em: https://mappingmediafreedom.org/#/, acedido a 20 de Junho de 2016. 
136 V.g. 2016 World Press Freedom Index – leaders paranoid about journalists, Reporters without Borders, 20 de Abril de 2016, 
disponível em: https://rsf.org/en/news/2016-world-press-freedom-index-leaders-paranoid-about-journalists, acedido a 20 de Junho de 
2016. 
137 V.g. EFJ Focus March 2016, European Federation of Journalists, 1 de Março de 2016, disponível em: 
http://europeanjournalists.org/blog/2016/03/01/efj-focus-march-2016/, acedido a 20 de Junho de 2016. 
138 V.g. Artigos 1 e 2 do Código Deontológico dos Jornalistas, Sindicato dos Jornalistas, 1993. 

http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-199-de-13-de-janeiro-aprova-o-estatuto-do-jornalista
http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-199-de-13-de-janeiro-aprova-o-estatuto-do-jornalista
https://mappingmediafreedom.org/#/
https://rsf.org/en/news/2016-world-press-freedom-index-leaders-paranoid-about-journalists
http://europeanjournalists.org/blog/2016/03/01/efj-focus-march-2016/
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Na realidade, nem sempre é fácil a interacção entre o jornalista/gestor da página de um canal televisivo, de 

um jornal ou de uma rádio, e os seus seguidores nas redes. Alguns destes agentes procuram puro conflito, 

utilizando linguagem pouco adequada nos seus comentários e insultando jornalistas ou outros utilizadores. E 

essa mediação é extremamente difícil de conseguir, em especial se não existir alguém dedicado apenas a essa 

função e dotado de específicas competências em comunicação digital.  

É recorrente a visão de que esta função não é: os comentários insultuosos acumulam-se em posts colocados 

nas redes sociais e páginas web e a intervenção do gestor das páginas é nula. Esta circunstância, que pode 

ser vista como pouco relevante, acarreta, no entanto, perdas para a publicação: 

x A inacção do gestor da página incute no consumidor online a sensação de não-ligação ao meio, 
perdendo-se um dos efeitos desejados com a presença em rede. Afinal, quanto maior for a ligação 

sentida entre o internauta e o profissional de comunicação, mais fiel ele se tornará enquanto 

consumidor dos produtos informativos; 

x Os utilizadores que têm por hábito comentar peças jornalísticas daquele meio acabarão por deixar de 

o fazer se se sentirem alvo de insulto de outros comentadores e desconsideração por parte do 

jornalista; 

x Será difícil cativar cibernautas sem hábitos de comentário belicoso quando essa for a atmosfera criada 

nas publicações online. 

Claro está que a intervenção do jornalista/gestor da página terá que ser realizada com muito rigor e precaução, 

não limitando a liberdade de expressão e opinião do utilizador online mas garantindo o respeito e o bom nome 
dos demais. Daí a já invocada dificuldade no desenvolvimento desta tarefa e na essencial formação das 

pessoas que ficarem incumbidas de a exercer. 

Este é um bom exemplo de como as TICs fomentam a empregabilidade: pessoas dotadas de formação em 

Comunicação no meio digital serão as mais adequadas para exercerem tais funções. É necessário o 

esclarecimento dos órgãos dos Meios de Informação para a essencialidade da ligação consumidor/jornalista 

sob pena das TICs não serem utilizadas em todas as suas potencialidades. 

5. Pluralismo, Diversidade e Isenção 

Em todos os temas que temos vindo a abordar, um ponto surge em comum: a necessidade de assegurar 

conteúdos informativos, que respeitem os princípios do pluralismo, da isenção e da diversidade – seja qual for 

a plataforma utilizada para a sua difusão. O jornalismo deve, mais do que nunca, pugnar pelos seus princípios 

mais basilares – até porque as oportunidades oferecidas pelas TICs para o seu cumprimento nunca foram tão 
facilitadas, como se tem vindo a constatar. E tal é procurado pelos próprios consumidores online, segundo 
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demonstra um recente estudo da ERC139: 

x Os cidadãos encontram-se dispostos a consumir peças mais longas e mais informativas (65%); 

x Os cidadãos preferem trabalhos noticiosos que apresentem múltiplos pontos de vista, i.e., com uma 
clara pluralidade de fontes e opiniões que os permita chegar às suas próprias conclusões (75%). 

Olhando para o meio mais utilizado pelos portugueses, a TV, é sabido que “a liberdade de expressão do 

pensamento através da televisão integra o direito fundamental dos cidadãos a uma informação livre e 

pluralista, essencial a uma democracia participada e ao desenvolvimento social e económico do País”140 - mas 
o pluralismo não tem sido uma tónica nos nossos Media Tradicionais. E aqui realçaremos o pluralismo político 

e o relativo às representações de género, embora muitos outros possam e devam ser estudados. 

Ao longo dos anos, a ERC tem dado conta da falta de representatividade de algumas forças e agentes políticos 

nos blocos noticiosos (em especial quando não detêm qualquer representação parlamentar), mesmo em 

momentos de eleições:  

x No dia-a-dia, a desigualdade na cobertura de eventos e procura da opinião de agentes político-
partidários é muito distinta141; 

x Em momentos eleitorais, onde o pluralismo se impõe com ainda maior acuidade, tem sido comum as 
televisões recusarem-se a realizar debates entre todos os candidatos ou cobrirem determinados 

eventos. 

A isto se juntam os espaços de comentário, em especial com comentadores fixos, cada vez mais repletos de 

figuras públicas fazendo parte do próprio processo de construção noticioso (políticos) gerindo o quotidiano 

das notícias (também as produzindo e simultaneamente as comentando).  

Os problemas de representatividade também têm lugar noutras esferas, por exemplo, em 2014, uma fatia 

significativa dos protagonistas das peças noticiosas televisivas foi do género masculino (com uma média acima 
dos 70%), tendo sido o Telejornal da RTP1 o que apresentou valores mais elevados 142. As esferas da política 

e do desporto são aquelas em que a discriminação de género é mais patente na Televisão portuguesa.  

Ora, enquanto espelho da realidade e indutor de comportamentos sociais e políticos, os Media não devem 

escapar ao seu relevante papel de construção de uma igualdade de género. Há aqui que pugnar por uma mais 

                                                 
139 V.g. Publics and Media Consumption, ERC, disponível em: http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/novos-media/estudo-
novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de-orgao-de-comunicacao-social, acedido a 18 de Julho de 2016. 
140 V.g. Lei da Televisão, artº 26º nº1, disponível em: http://media.rtp.pt/institucional/wp-content/uploads/sites/31/2015/11/Lei-
n%C2%BA-27-2007-30-de-Junho.pdf, acedida a 18 de Junho de 2016. 
141 V.g. Relatório de Acmpanhamento da Observância do Princípio do Pluralismo Político em Portugal em 2014, ERC, 
disponível em: http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/relatorios-do-pluralismo-politico-partidario/relatorio-de-acompanhamento-
da-observancia-do-principio-do-pluralismo-politico-em-2014, acedido a 20 de Junho de 2016. 
142 V.g. Género nos blocos informativos de horário nobre nos canais de sinal aberto - RTP1,RTP2, SIC e TVI, ERC, disponível 
em: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2016/06/ERC_CIG_Medida59_V-Plano-nacional-para-a-igualdade-de-
g%C3%A9nero_capa-RELAT....pdf, acedido a 20 de Junho de 2016. 

http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/novos-media/estudo-novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de-orgao-de-comunicacao-social
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/novos-media/estudo-novos-media-sobre-a-redefinicao-da-nocao-de-orgao-de-comunicacao-social
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/relatorios-do-pluralismo-politico-partidario/relatorio-de-acompanhamento-da-observancia-do-principio-do-pluralismo-politico-em-2014
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/relatorios-do-pluralismo-politico-partidario/relatorio-de-acompanhamento-da-observancia-do-principio-do-pluralismo-politico-em-2014
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eficaz aplicação do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não - discriminação (2014 -

2017), de modo a “capacitar os profissionais de comunicação, em particular jornalistas, para a introdução da 

dimensão de género nos conteúdos por si produzidos e ou editados”, de modo a “promover a sensibilização 

do público em geral sobre as questões da igualdade de género e não-discriminação, com recurso ao meio de 

comunicação privilegiado, que é a televisão” 143 . Profissionais, reguladores e sociedade civil devem ser 

chamados a pronunciar-se, fomentando-se estudos que congreguem especialistas de diferentes áreas, a fim 

de fazer uma correcta interpretação e aplicação das normas nacionais e, quiçá, alterá-las144. Também questões 

como a Igualdade e a Diversidade Cultural têm que ser debatidas envolvendo os criadores de conteúdos, 

sejam eles de texto, imagem ou som, em função da relevância da sua profissão na sociedade. 

6. Do Serviço Público ao Valor Público 

O Serviço Público de Difusão (PBS) é normalmente caracterizado como um verdadeiro serviço público realizado 

através dos Media, de modo a informar, formar e entreter os cidadãos tendo sempre em vista o interesse 
comum e aspirando a um grau de qualidade extremamente elevado. Dadas as elevadas responsabilidades e 

expectativas, as instituições públicas de media costumam ser alvo de profunda regulamentação e avaliação 

constante, financiadas completa ou maioritariamente por fundos públicos, almejando serem verdadeiros 

guardiões da memória colectiva, inscritos numa tradição de independência, onde os debates abertos de 

interesse público e a formação e informação para a cidadania constituem a praxis. De forma sucinta, é-lhes 

exigida precisão, imparcialidade, independência e integridade por forma a criar um benchmarking face às 

marcas privadas de comunicação social. 

Não raro, os Serviços Públicos de Media são alvo de críticas e desconfiança face ao cumprimento das suas 
obrigações, em especial no que toca à informação noticiosa. O problema resulta de uma simples equação: se 

a sua credibilidade for posta em causa, não apenas o será a sua legitimidade como também o seu modelo de 

financiamento – “para quê financiar publicamente algo que não cumpre as suas funções de modo exemplar?” 

é uma pergunta que é veiculada nas críticas aos serviços públicos de todos os países.  

A maior exigência de que os media públicos são sempre alvo baseia-se, de facto, na sua superior 

responsabilidade social e política, quando comparados com media privados. Como poderão os media públicos 

demonstrar convincentemente que representam valor acrescido? Todos os países democráticos que optaram 

por terem um serviço público encontram-se, actualmente, a discutir qual deverá ser o seu futuro. Assim sendo, 
como assegurar que existe um valor público na mediação? 

Tal como temos vindo a referir, não existem soluções milagrosas para os problemas do jornalismo, mas vias 

                                                 
143 V.g. V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não -discriminação 2014 -2017, disponível em: 
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/V_PL_IGUALD_GENERO.pdf, acedido a 20 de Junho de 2016. 
144Falamos, nomeadamente, do estudo “European Union Competencies in Respect of Media Pluralism and Media Freedom”, desenvolvido 
pelo centro europeu para o pluralismo mediático e liberdade de imprensa. V.g. European Union Competencies in Respect of Media 
Pluralism and Media Freedom, 2013, disponível em: http://cmpf.eui.eu/Documents/CMPFPolicyReport2013.pdf, acedido a 21 de Junho 
de 2016. 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/V_PL_IGUALD_GENERO.pdf
http://cmpf.eui.eu/Documents/CMPFPolicyReport2013.pdf
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pelas quais se pode optar, separada ou conjuntamente, para certificar que o interesse e valor público nunca 

são olvidados. Uma delas é encarar os públicos não como meros consumidores mas também como cidadãos, 

prestando informação (mas também formação e o entretenimento) para o enriquecimento pessoal e colectivo. 

Por outro lado, pensar que o cidadão também estará a consumir produtos finais, pelo que formatos, discursos, 

fontes e agentes deverão apelar a esse mesmo consumo. Assim, o valor público é criado através da satisfação 

das necessidades e desejos dos cidadãos, pelo que há que fomentar a capacidade de reorientar discussões e 

práticas institucionais públicas para os fins pretendidos. Pretende-se, então, o consumo de conteúdos de 

elevada qualidade, pautados pela independência de quaisquer interesses externos e fomento de valores 

essenciais para a convivência numa sociedade plena de direitos e deveres, sem nunca perder de vista que 
estes só atingirão os resultados pretendidos se forem apelativos. 

Estas preocupações e necessidades de novas estratégias colocam-se, também em Portugal quando olhamos 

para o Serviço Público de Media - em especial a Televisão Pública, dada a preferência dos portugueses por 

este meio comunicativo. De acordo com a informação disponibilizada pela própria RTP, a sua missão consiste 

em ser: “(...) séria e rigorosa. A RTP informa, forma, entretém145.” A forma de o fazer também o é: para além 

das obrigações exigidas a todas as empresas mediáticas, o interesse público deve sobrepor-se a todos os 

demais, nomeadamente146: 

x Dotando o mundo da informação de informação nacional e internacional de coberturas noticiosas 
plurais, representativas dos diversos sectores da sociedade; 

x Promovendo a diversidade cultural e os interesses das minorias, nomeadamente através da 
informação e do impulso às indústrias criativas; 

x Oferecendo ao cidadão toda uma panóplia de conteúdos que o permitam aceder às literacias 
mediáticas - nomeadamente, como consumir de forma crítica os conteúdos promovidos pelo próprio 

Serviço Público; 

x Realizando o seu papel de impulsionador da cidadania e da participação política, mediante informação 
e formação cabal e mais alargada possível; 

x Colmatando todas as lacunas verificadas ao nível dos demais Meios de Comunicação, no cumprimento 
das suas funções de defensor da res publica. 

Ora, a questão que se coloca é como tornar essas funções plenas nas práticas jornalistas desenvolvidas, em 

especial no que toca à diversidade, pluralismo, igualdade de agentes participativos e não mimetização de 

práticas e conteúdos, por outras palavras, inovação. Se podemos argumentar que canais televisivos públicos 

desenvolvem especificamente algumas das esferas aqui referidas, há que realçar que estas funções não podem 

                                                 
145 V.g. RTP-A Missão, disponível em: http://media.rtp.pt/institucional/rtp/missao/, acedido a 17 de Junho de 2016. 
146 V.g. Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho - Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, texto consolidado, disponível 
em: http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-272007-de-30-de-julho-lei-da-televisao-e-dos-servicos-audiovisuais-a-pedido, acedido a 17 de Junho de 
2016. 

http://media.rtp.pt/institucional/rtp/missao/
http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-272007-de-30-de-julho-lei-da-televisao-e-dos-servicos-audiovisuais-a-pedido
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estar apenas associadas a um segundo ou terceiros serviços de programas generalistas de âmbito nacional ou 

canais temáticos. No caso português, também o primeiro serviço (RTP1) tem de inovar, continuadamente, o 

cumprimento das incumbências gerais do Serviço Público Televisivo, no seu todo147.  

As questões aqui levantadas não são fáceis de abordar e ainda mais difíceis de resolver: a crise económica e 

social do jornalismo assola todo o globo e não foram encontradas ainda soluções duradouras, incontornáveis 

e sem riscos. Não obstante, perante este panorama, haverá que continuar a procurar a implementação plena 

de um modelo que faça jus aos princípios da existência de um Serviço Público de Difusão. Ou seja, aquelas 

podem ser identificadas como:  

x Estando inscrito em legislação;  

x Financiado por fundos públicos;  

x Está ao serviço do bem comum;  

x É um guardião da memória colectiva;  

x Rege-se pelo respeito pela precisão e justiça;  

x Aspira à elevada qualidade;  

x Possui uma expectativa de avaliação pública da execução;  

x Promove debates abertos e com civilidade;  

x E tem uma tradição de independência. 

Há, também, quatro palavras-chave para o Serviço Público de Difusão, elas são, respectivamente: 

x Preciso;  

x Imparcial;  

x Independente; 

x Integro.  

Pois, se não for credível e de confiança perde legitimidade; surgem questões sobre porque deve o seu 

financiamento ser público; os que concorrem com ele tornar-se-ão mais inquisitivos; os que tentam colocar 

em causa a independência tornam-se mais agressivos, crescem as dúvidas nos que, normalmente, o 

defenderiam; e, por fim, pede-se mais regulação. 

O raciocínio atrás exposto leva a duas perguntas sobre o serviço público e respectivas políticas públicas: como 

podem os media públicos demonstrar convincentemente que representam valor para o dinheiro público que 
os sustenta? E de que formas pode a sociedade, de livre vontade, assegurar valor público (e não apenas ganho 

monetário privado ou público) a partir dos media? 

Em todos os países onde se criou Serviço Público de Difusão, no século XX, discute-se qual deve ser o seu 

                                                 
147 V.g. Artº 51º da Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho - Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, texto 
consolidado, disponível em: http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-272007-de-30-de-julho-lei-da-televisao-e-dos-servicos-audiovisuais-a-pedido, 
acedido a 17 de Junho de 2016. 

http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-272007-de-30-de-julho-lei-da-televisao-e-dos-servicos-audiovisuais-a-pedido
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futuro, e em particular como passar de um modelo organizativo, de produção e distribuição baseado na 

“Difusão” para um baseado na “Mediação”? Ou seja, quando a tecnologia muda e se multiplicam os ecrãs 

como se pode criar valor público na mediação?  

O valor público é criado pela satisfação das necessidades (e desejos dos cidadãos) por via da arbitragem 

política dos representantes eleitos. O valor público é, ao mesmo tempo, o que o público mais valoriza e aquilo 

que adiciona valor à esfera pública (cidadãos e não apenas consumidores). Portanto, é criado pela satisfação 

das necessidades (e desejos dos cidadãos) por via da arbitragem política dos representantes eleitos. O valor 

público é, ao mesmo tempo, o que o público mais valoriza e aquilo que adiciona valor à esfera pública (cidadãos 

e não apenas consumidores). 

O valor público é uma prática resultante do trabalho das organizações de media junto com os utilizadores para 

obterem resultados que genuinamente vão ao encontro das suas necessidades. Mas, também é a aspiração a 

ir para além de “acertar no alvo” mas sem “falhar o essencial” – capacidade de reorientar discussões e práticas 

institucionais públicas para os fins e não para os meios.  

Por fim, valor público é também inovação e I&D comunicacional. Porquê? Por um lado porque tem uma função 

educacional informal (mantendo uma relação de confiança numa sociedade de risco), mas também porque 

fornece domínios experimentais para novas tecnologias e criação de I&D (mantendo contacto com audiências 

alargadas). 
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VII – Indústrias Culturais 
No âmbito das Políticas Públicas para a Comunicação, as apelidadas indústrias culturais e criativas não podem 
ser esquecidas: a sua importância económica, de integração social, angariação de conhecimento e promoção 

da Democracia é largamente reconhecida.  

No entanto, nem sempre é consensual o que deve ou não ser incluído no âmbito do cultural, factor esse que 

também prejudica a avaliação dos impactos da Cultura na Economia de cada país. Pelo que, em 2000, 

reconhecendo que a verdadeira dimensão desse contributo era largamente desconhecida, a Comissão Europeia 

solicitou a condução de um primeiro levantamento exaustivo148 nesta matéria, publicado em 2006 sob o título 

“The Economy of Culture in Europe”. Um dos primeiros desafios a ser respondido prendia-se com a 

especificação das actividades a considerar culturais e criativas, plano no qual a geração de consensos nem 
sempre se afigurou simples. Ainda assim, resulta deste primeiro mapa a consideração, no âmbito do sector 

estritamente cultural, de actividades não-industriais (bens e serviços não reprodutíveis, de consumo único, 

como obras de arte, exposições, concertos) e industriais (bens reprodutíveis, de consumo perene, como filmes 

ou música), e no sector estritamente criativo, de actividades direccionadas a constituírem input de outras 

(design ou publicidade).  

Facto é que o advento dos Novos Media veio, uma vez mais, gerar alterações na forma de criar, promover, 

difundir e aceder aos conteúdos culturais. As anteriores formas não foram esquecidas mas a existência de um 

novo meio trouxe novidades, advogando alguns uma mais-valia incontornável: uma maior democratização no 

acesso e uma maior democracia cultural. 

Contudo, a posição relativa às novas das indústrias culturais, seja elas legais ou de factum, difere consoante 

as áreas e os interesses empresariais envolvidos - em especial os que assentam em modelos de negócio que 

remontam a tempos distintos. A avaliação do impacto produzido nas economias pelas actividades 

culturais/criativas tem constituído o âmago da acção de diversas organizações nacionais e internacionais, 

visando precisamente a demonstração da sua dupla relevância: económica e simbólica. 

Infelizmente não será possível abordar todos os tipos de conteúdos criativos e todas as novidades que a Web 

acarretou relativamente aos mesmos. Apenas alguns temas serão aqui desenvolvidos, dada a sua 

transversalidade: as questões da promoção da produção cultural nacional e europeia; a criação de um mercado 
europeu digital, com os impactos potenciais sobre o estímulo da produção e consumo internos; a 

heterogeneidade da protecção da autoria o difícil combate efectivo à utilização não-autorizada de bens e 

serviços culturais (i.e., a pirataria); e a democratização do acesso à cultura. 

 

                                                 
148 V.g. The Economy of Culture in Europe, 2006, disponível em: http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-
economy_en.pdf, acedido a 20 de Junho de 2016. 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf
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1. A Economia do Sector Cultural 

As actividades do chamado Sector Cultural e Criativo constituem instrumentos incontornáveis de 

fortalecimento da inovação, diferenciação e competitividade das economias contemporâneas - e, por maioria 
de razão, também da portuguesa. Na medida em que requerem investimento de reduzida dimensão para uma 

utilização muitas vezes intensiva de capital humano, fortemente qualificado, revelam-se práticas com potencial 

de geração de valor, crescimento e emprego indispensável nos nossos dias. 

Sendo reconhecido o seu potencial de irradiação para outros sectores da economia, designadamente para os 

que se jogam em torno de actividades de natureza mais tradicional, apresentam-se igualmente como locus de 

observação privilegiada da transformação produzida nas economias quer pela incorporação das novas 

tecnologias digitais, quer pelas mutações por elas introduzidas nos hábitos de consumo, promovendo novas 

convergências colaborativas que, não raro, se revelam decisivas para o desenvolvimento de economias locais, 

regionais e mesmo nacionais. De facto, os mercados adaptam-se a novos consumos, públicos diferentes, 
podendo encontrar nichos que façam revitalizar áreas culturais que sofrem com a escassez da procura. 

Em 2010 foi publicado o Livro Verde “Unlocking the potential of cultural and creative industries”149, da 

responsabilidade da Comissão Europeia, partindo da premissa de que o Sector Cultural e Criativo demonstra 

potencial para contribuir para o alcance dos objectivos do Horizonte 2020150, pelo que se aconselhava nova 

discussão e consensualização de um conjunto de indicadores de avaliação dos seus impactos. No que diz 

respeito a Portugal 151 , podemos adiantar que, durante o período compreendido entre 2010-2012, as 

actividades económicas neste sector representaram uma média de 1,7% do Valor Acrescentado Bruto nacional 

(superior à dimensão do contributo da Agricultura ou das Indústrias alimentares), 2,0% do emprego 
(equivalente a Tempo Completo, ultrapassando as actividades de apoio social e as de serviços financeiros) e 

2,2% do total das remunerações.  

Por outro lado, ainda que aquele período temporal tenha correspondido a uma fase de contracção da 

actividade económica no território nacional - e, correspondentemente, da procura de actividades económicas 

relacionadas com a cultura -, os dados revelam igualmente que este decréscimo, associado à sensibilidade da 

evolução do rendimento das famílias, foi menos intenso que o verificado no consumo, por exemplo, de bens 

duradouros. Em simultâneo, também a redução do investimento (ao nível da Formação Bruta de Capital Fixo) 

em produtos culturais se revelou menos acentuada que o verificado no conjunto da economia nacional, o que 
demonstra uma predisposição do consumidor português a não deixar de aceder a (determinados) bens 

                                                 
149 V.g. “Unlocking the potential of cultural and creative industries”, disponível em: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-
development/doc/GreenPaper_creative_industries_en.pdf, acedido a 20 de Junho de 2016. 
150 O Horizonte 2020 é o maior programa de investigação e inovação da União Europeia, disponibilizando perto de 80 mil milhões de 
euros de financiamento ao longo de sete anos (2014 a 2020). V.g. 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_PT_KI0213413PTN.pdf, acedido a 20 de Junho de 2016. 
151 V.g. Conta Satélite da Cultura, INE, 2015, disponível em: 
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=239827309&att_display=n&att_download=y, acedido a 20 de Junho de 
2016. 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_PT_KI0213413PTN.pdf
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=239827309&att_display=n&att_download=y
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culturais. 

Numa perspectiva europeia, e ainda segundo os mesmos dados, importa atender desde logo à cautela 

necessária na sua interpretação, em virtude da existência de diversas discrepâncias metodológicas entre os 

países cuja realidade pode ser comparada neste plano, desde a data de recolha da informação ao leque de 

actividades inclusas no sector. Sem prejuízo destas considerações, se é patente alguma distância ainda a ser 

vencida por Portugal por comparação com alguns dos seus congéneres europeus – 1,7% de valor acrescentado 

bruto em Portugal face a 2,7% em Espanha ou 3,2% na Finlândia –, é igualmente necessário considerar as 

diferentes realidades existentes nestes países a nível de rendimento disponível e nível médio de escolaridade. 

O que equivale a afirmar que, para além de um estudo comparativo que inclua dados como a formação e 
informação culturais e rendimentos disponíveis dos consumidores de diversos países, as próprias políticas 

públicas bem-sucedidas em países estrangeiros poderão ser consideradas, desde que comprovadas iguais 

bases de aplicabilidade. Um trabalho longo mas, sem dúvida, a desenvolver. 

2. O Mercado Único Digital e a promoção do Audiovisual 

Ainda no que concerne a questões transversais à Cultura e à forma como instituições nacionais e europeias a 

encaram, há que realçar o chamado mercado único digital, cuja estratégia veio a ser apresentada em Maio de 

2015 pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker: construção de confiança e segurança, eliminação de 

restrições e garantia de acesso e conectividade são alguns dos seus pontos fulcrais, pretendendo-se que 

estimule não apenas a construção da economia digital mas também a e-sociedade. 

Neste sentido, considera-se que o reforço da competitividade da indústria audiovisual europeia, a promoção 

da diversidade cultural e do património europeus decorrem, em grande medida, da regulação da distribuição 
de obras audiovisuais, razão pela qual a Directiva “Serviços de Comunicação Social Audiovisual" obriga os 

Estados-Membros a promoverem obras europeias, quer em serviços tradicionais, quer on-demand. Falamos 

de uma medida fulcral para o estímulo do consumo cultural e, num ciclo de expectável, de maior geração de 

valor, lucro e criação alternativa. 

Esta Directiva exige que as emissoras televisivas reservem uma percentagem maioritária do seu tempo de 

antena a obras europeias - excluindo o tempo consagrado aos noticiários, manifestações desportivas, jogos, 

publicidade, serviços de teletexto e de televendas152. Simultaneamente, obrigam-se as emissoras a reservar 

uma proporção mínima (pelo menos 10%) do seu tempo de antena a obras europeias criadas por produtores 
independentes, excluindo o tempo consagrado aos noticiários, manifestações desportivas, jogos, publicidade, 

serviços de teletexto e de televendas. Em alternativa, os Estados-Membros podem exigir que os operadores 

televisivos atribuam pelo menos 10% do seu orçamento a essas produções. Uma proporção adequada de 

obras de produtores independentes deve ser recente (menos de cinco anos de idade).  

                                                 
152 V.g. Artigos 16º e 17º da Directiva 2010/13/E do Parlamento Europeu e do Conselho, de 1 de Março, disponível em: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32010L0013, acedida a 19 de Junho de 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32010L0013
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Estas regras foram adoptadas pela legislação nacional 153. Ou seja, as exigências são bastante elevadas, no 

sentido de promover não apenas o audiovisual nacional e europeu, mas para dar ênfase às produções 

independentes e recentes, estimulando a sua criação e consumo. 

Para os serviços on-demand, os Estados-Membros seguiram abordagens diversas, desde medidas muito 

detalhadas à mera referência à obrigação geral de promoção de obras europeias na legislação nacional154. 

Mais recentemente foi apresentada uma proposta por parte da Comissão exigindo que os serviços de streaming 

online (como o Netflix) apresentem uma oferta de, pelo menos, 20% de conteúdos europeus, aproximando a 

realidade das obrigações destes serviços à dos operadores tradicionais 155. Esta é uma proposta audaz, 

alicerçada no reconhecimento de que o acesso ao audiovisual é cada vez mais realizado através das TICs, em 
especial pela Geração Digital, dado o seu habitual consumo em trânsito potenciado pela portabilidade das 

plataformas. Assim, ao permitir que um consumidor dos produtos da Netflix possa atravessar a UE sem deixar 

de ter acesso ao serviço156, as instituições europeias exigem que a empresa contribua para a divulgação da 

cultura audiovisual europeia sem deixar de estimular para a livre circulação de pessoas, bens e cultura. Este 

assunto ainda não se encontra fechado, inclusivamente dada a oposição francesa a uma quota de apenas 

20%, mas há que elogiar uma medida que ultrapassa interesses puramente financeiros nacionais europeus 

para defender o seu património cultural presente e futuro. E tê-la como exemplo para discussões futuras. 

3. Copyright e Pirataria Digital 

Relativamente às questões da protecção da propriedade intelectual e da autoria face a práticas de pirataria 

(i.e., através das TIC), a reforma do copyright afigura-se uma das principais prioridades europeias e nacionais. 

Tendo em conta que a cultura europeia é considerada um recurso económico valioso, com um volume de 
negócios anual de 540 mil milhões e constituindo o terceiro sector mais importante de emprego entre os 28 

Estados membros157 (respondendo por mais de 7 milhões de empregos), qualquer revisão das políticas de 

copyright terá forte impacto sobre toda a cadeia de valor das obras culturais.  

Uma vez que o suporte dos produtos culturais se encontra em mudança designadamente quando criado ou 

experimentado na Web 2.0, também as formas de protecção da produção cultural e do acesso ou fruição da 

mesma devem adaptar-se. Tal implica, para alguns, garantir a igual protecção ou taxação de produtos culturais 

oferecidos em suportes diferentes, bem como a não-equiparação de um produto cultural a um serviço dessa 

                                                 
153 V.g. Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho - Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, texto consolidado, disponível 
em: http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-272007-de-30-de-julho-lei-da-televisao-e-dos-servicos-audiovisuais-a-pedido, acedido a 17 de Junho de 
2016. 
154 Um documento que apresenta um resumo dessas abordagens foi publicado pela Comissão Europeia em Julho de 2014, disponível 
em https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/promotion-european-works-
practice&usg=ALkJrhgdtyKuA3NP_u2B4Nn7us7LSqYYRA, acedido a 17 de Junho de 2016. 
155 V.g. European Commission wants Netflix to carry at least 20% European content, 18 de Maio de 2016, disponível em: 
https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-wants-netflix-to-carry-at-least-20-european-content/, acedido a 20 de Junho 
de 2016. 
156 V.g. Member states agree to let subscribers use Netflix when they travel in the EU, disponível em: 
http://www.euractiv.com/section/digital/news/member-states-agree-to-let-subscribers-use-netflix-when-they-travel-in-the-eu/ acedido a 
20 de Junho de 2016. 
157 De acordo com o relatório EY, realizado a pedido do GESAC. 

http://www.gmcs.pt/pt/lei-n-272007-de-30-de-julho-lei-da-televisao-e-dos-servicos-audiovisuais-a-pedido
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/promotion-european-works-practice&usg=ALkJrhgdtyKuA3NP_u2B4Nn7us7LSqYYRA
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/promotion-european-works-practice&usg=ALkJrhgdtyKuA3NP_u2B4Nn7us7LSqYYRA
https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-wants-netflix-to-carry-at-least-20-european-content/
http://www.euractiv.com/section/digital/news/member-states-agree-to-let-subscribers-use-netflix-when-they-travel-in-the-eu/
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natureza158. Para outros, tratar-se-á de um urgente reequilíbrio de forças, de modo a conferir aos utilizadores 

das TICs mais direitos, evitando por exemplo que a utilização online de links para artigos posts ou websites 

ou a utilização de material de vídeo online existente, seja considerada ilegal159.  

Ante fortes lobbies e organizações implantadas há décadas no mundo mediático e os interesses económicos 

das empresas de Silicon Valley, a Comissão Europeia depara-se com o desafio de actualizar as regras que 

regulam este sector e que datam de 2011 - criadas numa era onde “os smartphones eram uma utopia e o Wi-

Fi não preocupava milhões de pessoas”160. Neste momento, o Copyright Package é uma realidade e começará 

a ser oficialmente debatido pela Comissão, num expectável turbilhão de vozes críticas. De todo o modo, são 

esperadas alterações centradas em três eixos: (antigos) modelos de financiamento dos Media; implementação 
de oligopólios na distribuição de conteúdos na Web; direito à cultura e interesse público. 

3.1.  Os diferentes sectores culturais  

O desrespeito pelos direitos de autor e direitos conexos através de downloads ilegais ou do acesso indevido a 

conteúdos pagos causa danos económicos e de valorização da obra de autoria. Não obstante, o impacto destas 

práticas pode ser distinto consoante o sector cultural de que falemos: se o mercado dos livros, da música ou 
do audiovisual muito perdem com práticas de pirataria digital, o mesmo não poderá ser dito relativamente a 

artes performativas, como o teatro ou a dança. Mesmo dentro daquelas esferas, as práticas que atentam 

contra os direitos de autor, ainda que acarretem malefícios, podem igualmente gerar benefícios, por exemplo, 

no download ilegal de músicas: ainda que limitem as vendas de álbuns, lesando editoras, podem fomentar as 

receitas ligadas a festivais e concertos dada a exposição (potencialmente sem limites) do trabalho dos 

criadores, razão pela qual estas últimas passaram a ser a principal fonte de rendimento dos profissionais deste 

ramo. Em suma, quaisquer políticas de combate à pirataria devem ter sempre presente o tipo de ramo a ser 

regulamentado, as práticas dos consumidores e as características específicas do bem ou serviço cultural.  

3.2.  Acesso, Financiamento e Agregadores 

Regulamentações nacionais apertadas, diferentes entre si no seio de uma mesma Europa, constituem um 

obstáculo ao mercado único que ainda não foi ultrapassado, dado não existir consenso sobre os meios de 

concretização de uma fórmula única que agrade a todos os agentes do meio cultural161. Por outro lado, a 

Europa também lida com um bloqueio geográfico (ou, se quisermos, concorrencial): a conquista de mercados 

não europeus. Se estes bloqueios, tal como se apresentam hoje, são vistos como negativos por alguns quanto 
ao acesso à Cultura, outros têm-nos como essenciais para a sobrevivência das suas carreiras ou empresas. 

                                                 
158  V.g. Cultural industries unite against copyright reform, 2015, disponível em: 
http://www.euractiv.com/section/digital/news/cultural-industries-unite-against-copyright-reform/ , acedido a 22 de Junho de 2016. 
159  V.g.  Directiva 2001/29 / CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, disponível em:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029  , acedida a 22 de 
Junho de 2016. 
160 V.g. Europa quiere proteger a los autores en Internet y frente a Google in El País, disponível em: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/14/actualidad/1473853428_995625.html , acedido a 16 de Setembro de 2016. 
161  V.g. Lucas Belvaux: ‘This copyright reform will impoverish culture’, 17 de Abril de 2015, disponível em: 
http://www.euractiv.com/section/languages-culture/interview/lucas-belvaux-this-copyright-reform-will-impoverish-culture , acedido a 22 
de Junho de 2016. 

http://www.euractiv.com/section/digital/news/cultural-industries-unite-against-copyright-reform/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/14/actualidad/1473853428_995625.html
http://www.euractiv.com/section/languages-culture/interview/lucas-belvaux-this-copyright-reform-will-impoverish-culture
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Vejamos as posições, de modo abreviado. 

O acesso à Cultura Europeia não é apenas um direito dos cidadãos europeus: constitui igualmente um dever 

para a União. A abertura da legislação de copyright e a permissão de consumo não pago de conteúdos na 

Web (nomeadamente através de links disponibilizados por agregadores como a Google ou o Facebook) poderia 

constituir um real impulso à criação cultural da Europa, potenciando inclusive a visibilidade e o consumo das 

criações além-fronteiras. E é um facto que uma lei de defesa dos direitos de autor menos restritiva seria um 

modo de combater o ascendente dos fornecedores reunidos sob a sigla "GAFA" (Google Apple Facebook 

Amazon) e dos seus formatos: com efeito, são conhecidas as suas posições dominantes na Web, as quais lhes 

permitem a colocação estratégica da sua produção em mercados como o europeu162.  

Contudo, se a reforma passar unicamente por uma maior abertura nas regras do copyright, tornando legal o 

que hoje é ilegal, produtoras, autores e artistas não conseguirão obter o financiamento desejado (ou outrora 

conseguido) sem uma fonte alternativa de rendimento – como, por exemplo, onerar a disponibilização de 

conteúdos por parte dos agregadores, razão pela qual grande agregadores, como o Youtube, se opõem a 

alterações de fundo no campo dos direitos de autor na Era Digital. Na realidade estas plataformas monetizam 

obras alheias, agregando-as sem preocupações relativamente à violação de direitos de autor ou remuneração 

dos criadores de conteúdos, defendendo a manutenção do status quo. A este propósito, vários artistas – como 

músicos – já dirigiram inúmeros pedidos a Juncker requerendo o pagamento pelo Youtube do visionamento 
dos conteúdos por si criados163. 

No entanto, muitas produtoras também adoptam a posição da não-alteração das regras actuais, uma vez que 

esta opção alternativa também não garante, per se, o sucesso de um novo modelo de negócio: 

x Por um lado, ao dependerem da venda de direitos país-a-país e plataforma-a-plataforma, muitas das 
vezes de forma antecipada, são as quantias acumuladas que permitem o financiamento de um filme 

ou de uma curta-metragem - em especial quando falamos de pequenas produtoras independentes 

que pensam não conseguir sobreviver fora deste modelo de negócio164; 

x Por outro lado, nada garante que os agregadores queiram negociar com todas as produtoras e em 
termos iguais, podendo promover algumas e deixar outras à falta de promoção e financiamento. De 

facto, se a legislação europeia não for harmonizada aquando de uma flexibilização das regras de 

copyright, os agregadores de conteúdos preferirão estabelecer contratos apenas determinados países, 

fragmentando o que se pretende ser um mercado único. 

A criação de um sistema de registo de direitos de autor a nível da UE, outra das propostas já debatida ao 

longo dos últimos anos, mantém-se uma ideia controversa também pelo facto de que algumas organizações 

                                                 
162  V.g. Copyright reform or cultural nightmare?, 2015, disponível em: http://www.euractiv.com/section/eu-priorities-
2020/news/copyright-reform-or-cultural-nightmare/, acedido a 22 de Junho de 2016. 
163 V.g. La Cultura declara la guerra a YouTube in El País, disponível em: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/07/15/actualidad/1468595144_854008.html , acedido a 15 de Stemebro de 2016. 
164 V.g. Copyright fight club in Politico.EU, disponível em http://www.politico.eu/article/copyright-fight-club-eu-regulation-
european-commission/ , acedido a 16 de Setembro de 2016. 

http://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/copyright-reform-or-cultural-nightmare/
http://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/copyright-reform-or-cultural-nightmare/
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/07/15/actualidad/1468595144_854008.html
http://www.politico.eu/article/copyright-fight-club-eu-regulation-european-commission/
http://www.politico.eu/article/copyright-fight-club-eu-regulation-european-commission/
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de gestão de direitos colectivos consideram impossível oferecer licenças multi-territoriais, mantendo a tónica 

nacional nas políticas para o sector - designadamente mediante diferentes abordagens a excepções aos direitos 

de autor, criando uma mistura confusa que oferece pouca segurança aos operadores165.  

3.3.  O acesso à Cultura e a Identidade Cultural  

As produções culturais contam-se entre os sectores que melhor contribuem para a expressão da identidade 

de pessoas e lugares, bem como para garantir a sobrevivência do seu património social, factores 
diferenciadores que tornam muito justamente estas actividades estratégicas - devendo, por isso, ver reforçada 

a sua prioridade na agenda governativa no que respeita ao acesso justo a conteúdos por parte dos cidadãos. 

O direito de acesso à Cultura, assegurado pela DUDH166, deve ser conjugado com a justa remuneração dos 

autores de conteúdos culturais. 

As propostas finais estão para muito breve mas o processo será, com toda a certeza, sempre contestado por 

alguns e de difícil implementação global. De facto, se interesses empresariais estão sempre bem representados 

na negociação do actual Copyright Package, o internauta comum não se encontra representado de modo 

organizado. Apenas os órgãos da União poderão inverter a desigualdade de forças, a favor do interesse público 
- algo sempre mais controverso em tempos de crise económica, como a que vivemos. Os próximos meses 

prometem momentos difíceis mas igualmente uma almejada adequação da lexis à praxis através das TICs. 

4. Cinema e Livros 

De modo breve, há que tecer algumas considerações em sectores que têm vindo a apresentar queixas mas 

também boas novas respeitantes ao consumo de determinados formatos culturais, em muito devido à Web 

2.0. Falamos da Indústria do Cinema e da Indústria Livreira. 

No tocante à primeira, uma das principais questões colocadas relativamente à rentabilização de bens 

resultantes da produção cinematográfica decorre, em primeiro lugar, da caducidade do suporte em que se 

encontra. Neste sentido, a obsolescência tecnológica ameaça a manutenção e rentabilização deste espólio, 

razão pela qual a Comissão Europeia organiza periodicamente reuniões167 nas quais especialistas nas melhores 

práticas de todos os arquivos de filmes trocam experiências com vista ao reforço da interoperabilidade entre 
os bancos de dados de filmes e catálogos europeus. Estas iniciativas, de louvar, devem ser mimetizadas ao 

nível interno e alvo de reforço em locais como escolas de cinema e politécnicos. Afinal, o consumo em salas 

de Cinema tem aumentado em Portugal nos últimos anos, tendência esta que se pretende consolidada168. 

                                                 
165 V.g. Report urges internet user-friendly copyright law, 2015, disponível em: www.euractiv.com/section/digital/news/report-
urges-internet-user-friendly-copyright-law/ , acedido a 22 de Junho de 2016. 
166 V.g. Nº1 do artigo 27° da DUDH: Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as 
artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 
167 V.g. Digital Agenda for the European Film Heritage, disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/film-heritage, 
acedido a 22 de Junho de 2016. 
168 V.g. O filme de 2015 continua a ser bom para o cinema em Portugal: mais espectadores e receitas, Jornal Público, 11 de 
Novembro de 2015, disponível em: https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-filme-de-2015-continua-a-ser-bom-para-o-cinema-
em-portugal-mais-espectadores-e-receitas-1714082, acedido a 22 de Junho de 2016. 

http://www.euractiv.com/section/digital/news/report-urges-internet-user-friendly-copyright-law/
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https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-filme-de-2015-continua-a-ser-bom-para-o-cinema-em-portugal-mais-espectadores-e-receitas-1714082
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Ainda neste sub-sector, importa reconhecer que a digitalização já não apenas da pós-produção mas da própria 

captação e projecção, é uma realidade cada vez mais presente - quer para as grandes produções, quer para 

as de pequeno orçamento. Tal tem implicado uma reconversão de processos e de qualificações, com impacto 

potencialmente devastador para as actividades analógicas habitualmente inseridas na sua cadeia de valor, a 

nível de emprego e de produção de recursos materiais. Pelo que a formação contínua de trabalhadores da 

área e o apoio à reconversão de materiais devem ser olhadas com preocupação e esforço por parte do Estado. 

Por outro lado, e também dada a actual transição para uma Sociedade em Rede, é possível considerar que a 

democratização, quer do acesso a dispositivos de captação e de edição, quer do acesso às literacias 

necessárias para tais desempenhos, poderá contribuir para a revitalização e reforço da produção 
cinematográfica nacional e mesmo europeia, capacitada também ela pela emergência de novos circuitos 

digitais de distribuição de baixo custo.  

No tocante ao Livro, temos vindo a assistir a transformações com o desenvolvimento das TICs, em especial 

no que toca ao seu formato digital: o e-book. Este novo formato veio atalhar todo o processo de produção e 

distribuição, dado que dispensa a impressão por parte da gráfica (fácil reprodução) e a distribuição por agentes 

externos à editora (distribuição digital). O reconhecimento do formato electrónico teve lugar apenas em 2015, 

fazendo com que todas as normas referentes aos livros também se aplicassem a conteúdos acessíveis através 

de plataformas digitais169. Contudo, existe uma excepção: a taxa de IVA aplicável. Ao terem sido considerados 
serviços pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, é aplicável a taxa máxima do imposto sobre o valor 

acrescentado (em Portugal Continental, de 23%) e não aquela que se aplica aos livros (6% em Portugal 

Continental)170. Esta questão deverá ser debatida, dadas algumas incongruências: se o formato digital é 

considerado um bem (“livro”) para efeitos de defesa dos direitos de autor, não poderá ser considerado serviço 

para efeitos fiscais.  

Para além disso, o e-book, dadas as suas características próprias, poderá revitalizar o consumo destes bens 

culturais por parte de toda uma população, com especial ênfase nos mais jovens, algo extremamente relevante 

para qualquer sociedade. Assim, pensar num apoio à leitura digital fornecido através de outras normas que 
não as fiscais, pode não apenas contribui para um país mais literado, como combate as próprias práticas de 

download ilegal de livros. 

 

 

 

                                                 
169 V.g. Lei do Preço Fixo, Decreto-Lei n.º 196/2015 de 16 de Setembro, disponível em: 
http://www.apel.pt/gest_cnt_upload/editor/File/DL_196_2015.pdf, acedido a 22 de Junho de 2016. 
170 V.g. Livros eletrónicos não podem ter redução da taxa de IVA, Euronews, 5 de Março de 2015, disponível em: 
http://pt.euronews.com/2015/03/05/livros-eletronicos-nao-podem-ter-reducao-da-taxa-de-iva/, acedido a 15 de Junho de 2016. 

http://www.apel.pt/gest_cnt_upload/editor/File/DL_196_2015.pdf
http://pt.euronews.com/2015/03/05/livros-eletronicos-nao-podem-ter-reducao-da-taxa-de-iva/
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