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Modelos:
● Electronic Frontier Foundation – EFF
● European Digital Rights - EDRi

Junho 2016

https://medium.com/@Edd_S/apelo-pela-defesa-dos-direitos-digitais-em-portugal-cd7462e8dced 

https://www.eff.org/
https://edri.org/
https://medium.com/@Edd_S/apelo-pela-defesa-dos-direitos-digitais-em-portugal-cd7462e8dced


  

Retenção de Metadados
● 27/12/2017 - D3 pede à Provedora de Justiça 

que leve metadados ao Constitucional

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/38-d3-pede-a-provedora-de-justica-que-leve-metadados-ao-constitucional 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/38-d3-pede-a-provedora-de-justica-que-leve-metadados-ao-constitucional


  

Retenção de Metadados
● 07/2018 - D3 apresenta queixa à Comissão Europeia 

sobre retenção indiscriminada de metadados

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/57-d3-apresenta-queixa-a-comissao-europeia-sobre-retencao-indiscriminada-de-metadados 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/57-d3-apresenta-queixa-a-comissao-europeia-sobre-retencao-indiscriminada-de-metadados


  

Retenção de Metadados
● 30/01/2019 - Na sequência de queixa da D3, Provedora 

recomenda à Ministra da Justiça a alteração da lei dos 
metadados

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/68-na-sequencia-de-queixa-da-d3-provedora-recomenda-a-ministra-da-justica-a-alteracao-da-lei-dos-metadados 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/68-na-sequencia-de-queixa-da-d3-provedora-recomenda-a-ministra-da-justica-a-alteracao-da-lei-dos-metadados


  

Neutralidade da Internet
● 23/04/2018 - 13 organizações de diversos países pedem 

à ANACOM que defenda a neutralidade da Internet

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/47-13-organizacoes-de-diversos-paises-pedem-a-anacom-que-defenda-a-neutralidade-da-internet 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/47-13-organizacoes-de-diversos-paises-pedem-a-anacom-que-defenda-a-neutralidade-da-internet


  

e-Privacy

● 11/10/2017 – Call to Action

● 17/10/2017 - Carta 
enviada aos deputados 
europeus da Comissão 
LIBE

● 27/03/2018 - Carta aberta 
aos Estados-Membros
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Artigo 11; Artigo 4; Artigo 3. Mas também Artigo 12 e Artigo 14.

A isenção do artigo 13 (agora 17) para “open source software developing 
and sharing platforms” não protege suficientemente o software livre e de 

código aberto.



  

O que se faz?
● Ler e interpretar as propostas apresentadas;
● Ler as leis relacionadas com o tema das propostas;
● Ler e pedir a especialistas análises sobre o tema;
● Comunicação constante com associações europeias e de outros países;
● Reuniões com com associações europeias e de outros países;
● Organização de acções concertadas com associações europeias e de outros 

países;
● Criar e desenhar estratégias de acção;
● Publicação de artigos no site e em órgãos de comunicação social, criação de sites;
● Entrevistas com jornalistas, conferências, workshops;



  

O que se faz?
● Construção e justificação de argumentos;
● Cartas e contributos aos legisladores e representantes políticos;
● Telefonemas e reuniões com legisladores e representantes políticos;
● Criação de conteúdos para as redes sociais;
● Revisão dos conteúdos criados;
● Organização e participação em manifestações;
● Contactos com entidades que podem ter interesse no tema, mas que não estão 

alertadas para os problemas;
● Fazer pedidos de acesso à informação;
● Denunciar propaganda e desinformação, responder e rebater argumentos;
● ...



  

Precisamos de Pessoas
Quanto mais sócios uma associação tiver, 

mais força tem.
● Pessoas que não têm tempo, mas querem que a D3 exista para defender 

direitos digitais;
● Pessoas que têm pouco tempo, mas conseguem ajudar com ideias, 

revisão de textos, etc.;
● Pessoas que têm mais tempo para pegar em temas;
● Pessoas que tenham experiência em comunicação e marketing;
● Pessoas na área da criação de websites, ferramentas tecnológicas, e 

design;
● …



  



  

https://direitosdigitais.pt/comunidade 

https://direitosdigitais.pt/comunidade


  

https://direitosdigitais.pt/comunidade 

https://direitosdigitais.pt/comunidade


  

Podemos contar convosco?

https://direitosdigitais.pt/comunidade/formulario 

Obrigada!

https://direitosdigitais.pt/comunidade/formulario
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