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 O Direito à privacidade ou seja o «direito de ser deixado em paz» foi 

um conceito publicado pela primeira vez em 1890. 

 Durante anos, este direito foi difícil de definir, essencialmente porque 

apareceu em resposta aos avanços tecnológicos. 

 Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 este direito é 

explicitamente indicado no artigo 12º. 

 Atualmente, devido aos enormes avanços tecnológicos e ao 

aparecimento das redes sociais, estamos perante uma grande dualidade 

relativamente a este assunto. As pessoas expõem constantemente e sem 

grandes reservas a sua vida pessoal. 

 Em 2013, varias agências governamentais, com o pretexto de 

combater o terrorismo começaram a vigiar enumero cidadãos. 

 As redes sociais vieram alterar o equilíbrio entre privacidade e 

divulgação. Por um lado cada indivíduo tem necessidade de privacidade, 

por outro lado tem um enorme desejo de comunicar aos outro a sua 

intimidade.  

  

  

 

 Presentemente através de varias ferramentas é possível entrar nas 

vida pessoal de cada indivíduo, de forma dissimulada ou mesmo sem 

consentimento, com objetivos de marketing ou de manipular massas. 

 Marketing personalizado é o objetivo mais comum. Recolhendo 

informações pessoais com o fim de apresentar anúncios mais adequados a 

cada utilizador melhorando a sua eficácia.  

 É obrigatório por lei, pedir consentimento e explicitar os fins desta 

recolha de dados... 



Exemplos das informações recolhidas são: 

 Dados exatos de localização geográfica – Recolher e suportar dados 

exatos de localização geográfica. 

 Correspondência offline de dados – Combinar dados de fontes offline, 

inicialmente recolhidos noutros contextos, com dados recolhidos offline. 

 Ligação ao dispositivo – Tratamento de dados de forma a associar 

vários dispositivos pertencentes ao mesmo utilizador. 

 

Exemplos de finalidades são: 

 Personalização – A recolha e tratamento de informações de modo a 

posteriormente personalizar a publicidade e/ou o conteúdo, adequado ao 

utilizador noutros contextos ao longo do tempo, por exemplo diversos sites 

web ou aplicações. NORMALMENTE, o conteúdo do site ou aplicação é 

utilizado para perceber os interesses do utilizador servindo de base para a 

futura seleção de publicidade e/ou conteúdo. 

 Conservação e acesso a informações – A conservação ou o acesso a 

informação já conservadas no dispositivo, tal como identificadores de 

dispositivos, cookies e tecnologias semelhantes. 

 Seleção, disponibilização e comunicação de anúncios e/ou conteúdo – 

A recolha de informações, de modo a selecionar e disponibilizar anúncios 

e/ou conteúdos medindo a sua eficácia. Isto inclui utilizar informações 

recolhidas de modo a selecionar anúncios e/ou conteúdo, tratar dados sobre 

os anúncios e/ou conteúdo que foi apresentado, a frequências com que 

foram apresentados, quando e onde foram apresentados e saber se o 

utilizador reagiu de forma alguma à publicidade, incluindo, POR EXEMPLO, 

se o utilizador clicou no anúncio ou efetuo uma compra.  

 Mediação – A recolha de informações sobre a sua utilização do 

conteúdo , de modo a medir, compreender e informar sobre a sua utilização. 

 

  

 As finalidades podem ser adulteradas e as informações recolhidas 

podem ser usadas de maneira ilegal ou mesmo vendidas de forma 

questionável. 



 

 

 Devido às dadas circunstâncias, a nível mundial, é de extrema 

importância estar a par das notícias e tendo em conta a situação, é relevante 

ter uma fonte fidedigna, é aqui que entra o problema. 

 Certas notícias são baseadas em falsas informações ou boatos, visto 

que para algumas fontes de informação a prioridade é a notoriedade em 

relação às restantes e não prestar um bom serviço como fonte fidedigna 

de noticias, muitas vezes são publicadas notícias fáceis, irrelevantes, 

falsas e até mesmo contraditórias que apenas geram pânico e confusão 

em relação à realidade anulando a credibilidade destas. 

 A melhor maneira de filtrar este tipo de notícias é ter várias fontes 

diferentes mas mesmo assim não é um método 100% plausível, visto que 

existe sempre a hipótese de a notícia ter sido adulterada por falta de 

informação geral ou por censura dissimulada, esta censura pode ser para 

evitar o pânico ou por motivos políticos.  

 Outro ponto importante é o facto de as notícias atualizarem 

constantemente deixando certos artigos completamente obsoletos. 

  



 Opinião pessoal: Exageram na gravidade da situação, como por o 

país em estado de emergência, para incentivar um leve nível de pânico 

com o objetivo de tornar a população mais consciente da importância de 

seguir os concelhos dados pelo ministério da saúde visto que têm de ter 

um fator muito importante em consideração que é a teimosia e estupidez 

humana. 

 Grande parte da população, tem como meio de informação, as redes 

sociais, não sabendo distinguir entre especulação, humor e veracidade. 

 Outra parte da população, mais isolada, pode ter menos acesso a 

informação ficando com a ideia incorreta da situação. 

 As redes sociais passaram a ser um meio de comunicação 

extremamente importante. 

 Devido à quarentena, que todos temos de cumprir, os convívios sociais 

passaram-se a fazer-se através destas redes.  

 Estamos a viver momentos difíceis, sem poder estar com aqueles que 

nos são mais próximos e é pelas redes sociais que mantemos contacto, 

com vídeo chamadas e/ou por mensagem, uma aplicação criada para este 

meio é o Houseparty que consiste numa vídeo chamada de grupo com a 

opção de poder jogar uma variedade de jogos para multi jogadores. 

Exemplos destas situações podem variar de festas de anos por vídeo 

chamada ou ate o mesmo jogo da glória. 

 

Na situação atual destacam-se as redes sociais, ganhando importância 

devido ao facto de sermos animais sócias com grande necessidade de 

interação com o mundo exterior e com outros. 

 


