Relatório de actividades
Ano 2020

Associação D3
Defesa dos Direitos Digitais

1
direccao@direitosdigitais.pt

Associação sem fins lucrativos, NIPC: 514339934

Participação em eventos
29/10/2020 Geocamp Session #17
07/07/2020 Debate “Software do Medo” (Livre)
25/05/2020 Videoconferência - Universidade Autónoma | “Direitos Digitais: Erosão e Riscos”
02/05/2020 Videoconferência | “Georreferenciação: Onde fica a nossa liberdade?” (JS Aveiro)
21/01/2020 Participação no Privacy Camp, em Bruxelas.

Iniciativas e colaborações
23/12/2020 Pedido de acesso a informação sobre memorandos de entendimento c/ GAFAM
10/12/2020 Apresentação de queixa contra publicidade invasiva na Internet
24/11/2020 Resposta a relatório anual da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
(FRA)
23/11/2020 Pedido de acesso a documentos administrativos (TJUE C-401/19; directiva MUD)
13/10/2020 Estreia da Newsletter D3
08/09/2020 Submissão da participação da D3 à Consulta Pública da Comissão Europeia sobre o
Digital Services Act
25/07/2020 Envio de carta aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República relativamente ao
Projeto de Lei n.º 187/XIV/1.ª.
03/06/2020 Lançamento rastreamento.pt
15/10/2020 Resposta a questionário do Ministério da Cultura sobre Transposição da Directiva do
Direito de Autor
21/05/2020 Colaboração c/NOYB (mapeamento lei nacional RGPD)
14/05/2020 Tradução Projecto [n/d]
25/04/2020 Adesão à EDRi; Assembleia Geral EDRi.

Outras publicações:
17/12/2020 Em 2019, Portugueses pagaram mais de 23 milhões de taxa da cópia privada, por conta
de um prejuízo que o legislador nunca demonstrou existir
28/10/2020 Artigo no EDRi-gram. "D3 opposes Portuguese efforts to make COVID app mandatory"
14/10/2020 Comunicado: Apps obrigatórias não pertencem a uma Europa democrática
01/09/2020 Stayaway: As questões por responder
31/07/2020 O que dizem os investigadores sobre as ARCs?
21/07/2020 Projeto de Lei que visa proteção de crianças tem efeitos colaterais para a Internet
16/07/2020 Decisão histórica: Tribunal de Justiça mantém UE no rumo da privacidade
30/06/2020 Europeus valorizam a privacidade que lhes tem vindo a ser retirada
16/06/2020 Op-ed: Direitos, liberdades e Big Tech
01/06/2020 Precisamos de falar sobre a Section 230 e o Digital Services Act
16/05/2020 Desaconselhada a utilização da app “Info Praia”
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27/04/2020 RGPD em risco por falta de financiamento às autoridades de controlo
19/04/2020 Privacidade: Ponto de situação
17/04/2020 COVID-19: Autores e artistas são danos colaterais de legislação… anti-terrorismo
26/03/2020 A pandemia COVID19 e os direitos digitais
14/02/2020 Videovigilância nas mãos da polícia: o caminho para a distopia tecnológica

Reuniões
13/10/2020 EDRi (IA)
27/10/2020 Communia
04/09/2020 Electronic Frontier Norway (EFN)
30/11/2020 Electronic Frontier Norway (EFN)
13/11/2020 Investigador internacional - transposição da directiva do direito de autor
07/08/2020 Investigador do CES Univ. Coimbra - directiva do direito de autor
22/07/2020 Projecto [n/d]
08/07/2020 EDRi/NOYB (TJUE, Schrems II, Privacy Shield)
01/07/2020 EDRi (governing)

Interno
24/12/2020 Elaboração de relatório sobre bolsa
21/11/2020 Implementação de [infraestrutura interna]
09/11/2020 Implementação de [infraestrutura interna]
30/11/2020 Elaboração de candidatura a bolsa
27/10/2020 Upgrade ao Rocket.Chat
29/10/2020 Inactivação e arquivo do antigo forum
13/07/2020 Melhoramentos e actualizações na [infraestrutura interna]
16/06/2020 Actualização da política de privacidade
21/05/2020 Implementação de novas funcionalidades no chat

Cartas abertas
27/11/2020 Corporate Europe Observatory - Portuguese EU Council Presidency
11/10/2020 Carta aberta à CE sobre retenção de metadados das telecomunicações
16/09/2020 Carta aberta sobre neutralidade da Internet na Coreia do Sul
04/05/2020 Pandemia da COVID-19 não deve ser usada como desculpa para expandir a vigilância
digital
Notas:
• A todas as entradas no relatório foi atribuída uma data de referência. Tal não significa que o
trabalho desenvolvido se tenha limitado ao dia que aparece indicado; bem pelo contrário,
quase todas as actividades pressupõem (por vezes bastante) trabalho prévio.
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• A referência a “n/d” refere-se a projectos ainda não disponíveis/lançados.

Contas
Relatório de contas publicado em anexo.

Bolsas recebidas
• Communia: Bolsa no valor de € 4.918,63, exclusiva para projecto de acompanhamento da
transposição da nova directiva do direito de autor.
• Digital Republica / Digital Freedom Fund: Bolsa no valor de € 3.000,00, exclusiva para
realização de pesquisa jurídica em projecto da responsabilidade e sob direcção da Digital
Republica.
• Liberties Union for Europe: Bolsa no valor de € 1.200,00 destinada a apoiar trabalhos
relacionados com adtech.
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Menções na imprensa:
• 31/12/2020 Noticias ao Minuto - TikTok, videojogos e (muitas) videochamadas. As mais
lidas de Tecnologia
• 21/12/2020 Sapo Tek - Portugueses pagam 23 milhões de taxa da cópia privada. D3 alerta
que o fundo da cultura não vai receber nada
• 10/12/2020 Expresso - Queixa contra Google e empresas de publicidade na Internet entregue
na Comissão Nacional de Proteção de Dados
• 10/12/2020 Tek Sapo - Publicidade invasiva na Internet motiva queixa da Associação D3 à
Comissão Nacional de Proteção de Dados
• 10/12/2020 Jornal Económico - Associação da Defesa dos Direitos Digitais apresenta queixa
contra publicidade invasiva na Internet
• 19/10/2020 Sapo TeK - Aplicação STAYAWAY COVID ja ultrapassou os 2,3 milhões de
utilizadores
• 17/10/2020 Msn.com - Battle in Portugal over plans for compulsory virus app - Source: AFP
• 17/10/2020 The Star - Battle in Portugal over plans for compulsory virus app
• 16/10/2020 Yahoo España - Rastreo obligatorio de coronavirus provoca indignación en
Portugal
• 16/10/2020 TVI 24 - Associação D3 admite providência cautelar (vídeo)
• 16/10/2020 France 24 - Battle in Portugal over plans for compulsory virus app
• 15/10/2020 Expresso - StayAway Covid. PS chama constitucionalistas e Comissão Nacional
de Proteção de Dados ao parlamento
• 15/10/2020 Expresso - Associação admite providência cautelar para travar obrigatoriedade
da StayAway Covid
• 15/10/2020 Comunidade Cultura e Arte - Apps obrigatórias não pertencem a uma Europa
democratica
• 15/10/2020 Dinheiro Vivo - Associação D3 admite providência cautelar para travar
obrigatoriedade da StayAway Covid
• 15/10/2020 Notícias ao Minuto - Noticias ao Minuto: StayAway Covid. Associação admite
providência para travar obrigatoriedade
• 15/10/2020 NIT - Não usar a mascara e a app Stayaway Covid pode dar multas até 500
euros
• 15/10/2020 Sapo Tek - Inconstitucional, anti-ética e anti-democratica: As reações à polémica
proposta de uso obrigatório da app STAYAWAY COVID
• 15/10/2020 Observador - Covid-19. PS quer ouvir Proteção de Dados, constitucionalistas e
especialistas em saúde
• 15/10/2020 SIC Notícias - Associação admite providência cautelar para travar
obrigatoriedade da StayAway Covid
• 15/10/2020 TVI 24 - Associacao admite providencia cautelar para travar obrigatoriedade da
Stayaway Covid
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• 15/10/2020 TSF - Direitos digitais. Associação admite providência cautelar para travar
obrigatoriedade da StayAway Covid
• 15/10/2020 Portugal Resident - Government’s plan to make StayAway Covid App
compulsory “grotesque antidemocratic intrusion”
• 15/10/2020 Jornal de Notícias - Associação ameaça com providência cautelar contra uso
obrigatório de app anticovid
• 15/10/2020 Sábado - Covid-19: Constitucionalista Jorge Miranda sem objeções à aplicação
StayAway Covid
• 15/10/2020 Rádio Regional - Aplicação Stayaway Covid Alvo de Providência Cautelar
• 15/10/2020 SAPO 24 - “Instalar o Big Brother em Portugal”? O que dizem
constitucionalistas e partidos sobre a obrigatoriedade do uso da app Stayaway Covid
• 15/10/2020 Executive Digest - Uso obrigatório da app é de «duvidosa constitucionalidade»,
defende Luís Marques Guedes
• 14/10/2020 Público - Devemos ser obrigados a usar uma app que pode dar “uma falsa
sensação de segurança”?
• 14/10/2020 Observador - Governo quer tornar App Stayaway Covid obrigatória. “A ideia é
registar a localização das pessoas?” (audio)
• 14/10/2020 Rádio Renascença - Associação D3 promete avançar com providência cautelar
contra uso obrigatório da app StayAway Covid
• 14/10/2020 SAPO 24 - Uso obrigatório da app ainda precisa de luz verde do parlamento,
mas ha quem ja ameace com uma providência cautelar
• 14/10/2020 Observador - É “grotesco”, “inaceitavel” e levanta “questões graves”. O
Governo pode obrigar a usar a app de rastreio? (Premium)
• 14/10/2020 Esquerda.net - Associação D3 promete providência cautelar caso avance o uso
obrigatório da StayAway Covid
• 14/10/2020 Público - StayAway Covid obrigatória? Protecção de Dados vê “graves
questões” sobre “privacidade dos cidadãos”
• 29/09/2020 Observador - Medo, desconfiança ou tecnologia incompatível. Os motivos de
quem não instala a app de rastreio à Covid-19
• 15/09/2020 Rádio Renascença - Covid-19. NOVA IMS cria app de uso obrigatório para
alunos e professores
• 02/09/2020 Dinheiro Vivo - StayAway Covid. Comunicação tem sido “péssima, enganadora
e perigosa”, diz D3
• 02/09/2020 DN Insider - D3: comunicação em torno da app StayAway Covid é “enganadora
e perigosa”
• 01/09/2020 Notícias ao Minuto - StayAway Covid. Associação D3 deixa alertas sobre a
aplicação
• 01/09/2020 TugaTech - “Stayaway COVID” não deteta casos de COVID: títulos
enganadores e confusos
• 01/09/2020 Observador - Associação de Direitos Digitais volta a criticar Stayaway Covid:
“Não andemos a brincar às apps”
• 01/09/2020 Shifter - Stayaway Covid: as tuas perguntas e respostas
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• 01/09/2020 Esquerda.net - StayAway Covid: Associação denuncia “ajoelhamento do
Governo perante a Big Tech”
• 01/09/2020 Jornal Económico - Associação quer saber quanto custou app anti-Covid e o que
a Apple e Google fazem com dados
• 01/09/2020 Observador - Fact Check. A app Stayaway Covid é mesmo à prova de
“engraçadinhos”, como diz Costa?
• 01/09/2020 Observador - App Stayaway Covid. “Não ha relatos de sucesso. Corremos o
risco da App não servir para nada”
• 04/08/2020 Observador - Presidente da República da luz verde à app de rastreio à Covid-19
• 21/07/2020 RTP - Associação D3 com “profunda preocupação e apreensão” com app
Stayaway
• 21/07/2020 TICtank - A insegura aplicação portuguesa Stayaway Covid
• 21/07/2020 Sapo TeK - STAYAWAY COVID: Os quatro “pecados mortais” da app
portuguesa na visão da associação de defesa dos direitos digitais
• 21/07/2020 Observador - Associação de Direitos Digitais diz que app de rastreio vai ter
“falsos positivos”
• 21/07/2020 Jornal Económico - Associação D3 com “profunda preocupação e apreensão”
com app StayaWay
• 21/07/2020 Dinheiro Vivo - Associação D3 com “profunda preocupação e apreensão” com
app StayaWay
• 21/07/2020 Aberto até de Madrugada - Apps de tracking Stayaway Covid em Portugal chega
com questões e preocupações
• 13/07/2020 ECO - INESC TEC promete abrir código da app de rastreio à Covid “antes do
lançamento nacional”
• 11/07/2020 Observador - O que se passa com a app portuguesa de rastreio à Covid? 11
dúvidas, riscos e preocupações
• 08/06/2020 Jornal MAPA/Shifter - Artigo do MAPA no Shifter
• 04/06/2020 Sapo TeK - Proposta de lei sobre rastreamento digital de contactos nos EUA.
Uma “cópia” das soluções da Google e Apple?
• 04/06/2020 PC Guia - Associação pela Defesa dos Direitos Digitais critica forma de
actuação das apps de rastreamento da COVID-19
• 04/06/2020 Jornal Económico - Associação critica ‘apps’ de rastreamento da Covid-19
• 03/06/2020 Sapo TeK - Ha uma nova plataforma que responde a questões sobre as apps de
rastreamento de contactos
• 03/06/2020 Observador - Associação portuguesa lança site para esclarecer dúvidas sobre
apps de rastreio
• 03/06/2020 Expresso - “Pensar antes de instalar”. Associação de defesa dos direitos digitais
lança site para compreender apps de rastreamento
• 03/06/2020 Tribuna Alentejo - Alerta contra as aplicações de rastreamento de contactos
lançado pela D3
• 02/06/2020 Jornal de Notícias - Apps anti-covid-19 vão deixar país mais vigiado?
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• 21/05/2020 Expresso - App de rastreio de casos de covid-19 “não é fiavel” e tem havido
“falta de transparência” do Governo, acusa associação de direitos digitais
• 17/05/2020 Observador - Agência Portuguesa do Ambiente afirma que app das praias é
segura
• 17/05/2020 Sapo TeK - Info Praia: Associação de defesa dos direitos desaconselha a
instalação da app
• 16/05/2020 Observador - Associação portuguesa para direitos digitais contra app das praias
• 11/05/2020 Jornal MAPA - O questionavel mundo novo das apps de rastreamento de
contacto
• 09/05/2020 Jornal de Negócios - Em cada telemóvel, uma aplicação, um espião
• 13/04/2020 Rádio Renascença - Uma app para rastrear a Covid-19? “Catastrófico para a
proteção de dados” e “eficacia é limitada”
• 04/04/2020 Jornalismo Porto Net - COVID-19: Organizações pedem cuidado no uso da
vigilância digital
• 14/02/2020 Sapo TeK - Associação D3 alerta para riscos das propostas de videovigilância
com IA da PSP
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