
Relatório de actividades 
Ano 2019 

Associação D3

 Defesa dos Direitos Digitais



Reforma do direito de autor 

Acompanhamento muito activo dos desenvolvimentos no Parlamento Europeu, 
com actividade em várias frentes: reuniões com membros do Parlamento 
Europeu e partidos, campanhas, contacto com imprensa, escrita de conteúdos 
para redes sociais e para o site, colaboração com outras entidades europeias 
que acompanhavam o dossier, participação em vários eventos. 

Publicámos alguns textos e comunicados: 

• As 10 questões-chave que o Ministério da Cultura deve responder antes   
de votar a favor da censura 

• Governo português quebra voto de silêncio   

• Desinformação na directiva dos direitos de autor   

• Reuniões sobre artigo 17 (ex artigo 13) em Bruxelas: Quem está   
representado? 

Dinamizámos também duas campanhas: 

• Diz não ao Artigo 13! – Campanha portuguesa, realizada pela D3 em   
parceria com a ThumbMedia, que implicou a criação do site, escrita de 
conteúdos, e procura de parceiros disponíveis a participar. 

• Pledge2019.eu – Tradução e apoio diversificado a esta campanha   
europeia, coordenada pela epicenter.works, já na parte final do processo 
legislativo:   Pledge2019.eu: Eleitores prontos a fazer dos filtros na   
Internet ponto decisivo para as eleições europeias 

 
Memorandos de censura 
Segundo memorando de censura da Internet bloqueia streamings 

Metadados 

A queixa apresentada pela D3 à Provedora de Justiça em 2017 chegou 
finalmente ao Tribunal Constitucional. Aguarda-se decisão para 2020 ou 2021: 

Na sequência de queixa da D3, Provedora recomenda à Ministra da Justiça a 
alteração da lei dos metadados 

Queixa da D3 sobre retenção de metadados chega ao Tribunal Constitucional 

Portugal: Data retention complaint reaches the Constitutional Court 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/67-as-10-questoes-chave-que-o-ministerio-da-cultura-deve-responder-antes-de-votar-a-favor-da-censura
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/67-as-10-questoes-chave-que-o-ministerio-da-cultura-deve-responder-antes-de-votar-a-favor-da-censura
https://edri.org/portugal-data-retention-complaint-reaches-constitutional-court/
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/78-queixa-da-d3-sobre-metadados-chega-ao-tribunal-constitucional
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
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/73-segundo-memorando-de-censura-da-internet-bloqueia-streamings-pdf
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/74-pledge2019-eu-eleitores-prontos-a-fazer-dos-filtros-na-internet-ponto-decisivo-para-as-eleicoes-europeias
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/74-pledge2019-eu-eleitores-prontos-a-fazer-dos-filtros-na-internet-ponto-decisivo-para-as-eleicoes-europeias
https://pledge2019.eu/
https://pledge2019.eu/
https://pledge2019.eu/
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/69-diz-nao-ao-artigo-13
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/69-diz-nao-ao-artigo-13
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/69-diz-nao-ao-artigo-13
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/84-reunioes-sobre-artigo-17-ex-artigo-13-em-bruxelas-quem-esta-representado
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/84-reunioes-sobre-artigo-17-ex-artigo-13-em-bruxelas-quem-esta-representado
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/75-desinformacao-na-directiva-dos-direitos-de-autor
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/72-governo-portugues-quebra-voto-de-silencio


Voto electrónico 

Lançámos o debate sobre o voto electrónico, no seguimento do teste piloto 
realizado nas últimas eleições europeias. 

Vamos reflectir sobre… o Voto Electrónico 

Neutralidade da Internet e Zero Rating 

Continuámos o trabalho começado no anterior sobre o tema do zero rating, 
criticando os ISPs portugueses por violação da neutralidade da rede e pela 
fraca oferta dos serviços de Internet móvel, bem como a ANACOM, por falta de 
acção enquanto regulador. 

Governo em falta e ANACOM permissiva: dados móveis escassos e dos mais 
caros da Europa 

Portuguese ISPs ignore telecom regulator’s recommendations 

Legislativas 2019 

Disponibilizámos informação sobre a acção dos partidos no mandato legislativo 
que findava, e sobre o que os diferentes programas políticos apresentados às 
eleições legislativas previam acerca de direitos digitais: 

Legislativas 2019: Direitos Digitais nos Programas Eleitorais 

Legislativas 2019: Direitos Digitais na legislatura que termina 

Outras parcerias 
“ePrivacidade Trocada Por Miúdos” – uma iniciativa da Internet Society Portugal 
Chapter e Projecto   MiudosSegurosNa.Net   

Interno 
Assembleia Geral e eleições realizadas no dia 25 Maio de 2020, em instalações 
gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Lisboa. 

http://MiudosSegurosNa.Net/
https://eprivacidade.pt/
https://eprivacidade.pt/
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/83-legislativas-2019-direitos-digitais-na-legislatura-que-termina
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/82-legislativas-2019-direitos-digitais-nos-programas-eleitorais
https://edri.org/portuguese-isps-ignore-telecom-regulators-recommendations
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/79-governo-em-falta-e-anacom-permissiva-dados-moveis-escassos-e-dos-mais-caros-da-europa
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/79-governo-em-falta-e-anacom-permissiva-dados-moveis-escassos-e-dos-mais-caros-da-europa
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/76-vamos-reflectir-sobre-o-voto-electronico


Participação em eventos
Data Evento Local

28 Janeiro a 1 
Fevereiro

Privacy Camp + reuniões no Parlamento Eu-
ropeu

Bruxelas

Fevereiro DFF Strategy meeting Berlim
6 e 7 Abril Assembleia Geral da EDRi Londres
27 Abril Festival Política Lisboa
Maio DFF meeting on GDPR Viena
4 e 5 Junho Reunião C4C & friends sobre transposição Bruxelas
Junho EuroDIG Haia
Setembro DFF meeting on GDPR II Berlim
Outubro Workshop Transposição – Communia Varsóvia
8 a 14 Novembro FreedomNotFear + workshop EDRi Bruxelas

13 Novembro
Iniciativa Portuguesa do Fórum da Governação 
da Internet

Covilhã

26 a 29 Novembro Internet Governance Forum Berlim
1 a 4 Dezembro My Data Done Right workshop Viena

Custos totais assumidos pela D3: 565,34 €
Custo médio: 43,49 €

Reuniões

No Parlamento Europeu:

Data Eurodeputado Tema

Janeiro Eurodeputado Carlos Zorrinho, PS
Reforma Europeia do Direito de 
Autor

Janeiro Eurodeputada Marisa Matias
Reforma Europeia do Direito de 
Autor

Janeiro
Eurodeputado João Pimenta Lopes, 
PCP

Reforma Europeia do Direito de 
Autor

Janeiro Eurodeputada Ana Gomes, PS
Reforma Europeia do Direito de 
Autor

Com partidos políticos:

Data Local Tema

Fevereiro
Candidato Francisco Guerreiro, 
PAN, Sede do PAN - Lisboa

Eleições europeias e problemas 
regulatórios da Internet
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