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Diálogo Global de Cidadãos
Em outubro de 2020 realizou-se um diálogo global
de cidadãos sobre a internet cujo principal objetivo
foi compreender as posições do público sobre o
futuro e a governança da internet.
A consulta global foi promovida pela Missions
Publiques, uma ONG francesa, por solicitação do
Painel de Alto Nível sobre Cooperação Digital,
convocado pelo Secretário-Geral da ONU para
fornecer recomendações sobre como a comunidade
internacional poderia trabalhar em conjunto para
moldar o futuro da regulamentação da internet. Esta
consulta, a par de outras feitas com Estados,
empresas, atores da sociedade civil, académicos,
representantes de comunidades e especialistas
técnicos, tem por finalidade identificar formas de
implementar as ideias do Painel de Alto Nível,
endossadas pela maior 'coligação' possível de partes
interessadas, de forma a formular opções concretas
para a ONU e outros decisores políticos da internet
incorporarem num "Documento de Opções” que
será entregue ao Secretário-Geral da ONU.
A par deste diálogo de cidadãos, foi organizada uma
consulta on-line a stakeholders (decisores políticos,
representantes de ONG, académicos, participantes
nas secções locais do Fórum de Governança da
Internet) de todo o mundo no dia 6 de junho, cujos
resultados preliminares podem ser encontrados aqui,
e na qual o ICS-ULisboa colaborou no recrutamento
de stakeholders e moderação de grupos de
discussão.
Equipa: Ana Delicado, Luísa Schmidt, Edalina
Sanches, João Estevens, Jussara Rowland, Mónica
Truninger, Susana Salgado.
Moderadores: Afonso Biscaia, Alexandre Silva,
Helena Vicente, João Conduto, Leonor Prata Castelo,
Luís Junqueira, Mafalda Nunes, Nelson Santos.

O diálogo global decorreu em 70 países, envolvendo
mais de 5.500 cidadãos em discussões que
ocorreram em outubro de 2020.
Em Portugal o evento decorreu online, através da
plataforma Zoom, nos dias 7, 8 e 10 de outubro (com
dois grupos distintos de participantes), tendo
participado no total 86 cidadãos de diversos escalões
etários, género, níveis educacionais e origens
geográficas. Os participantes foram recrutados
através de redes sociais e de convites enviados a
participantes de eventos anteriores realizados pelo
ICS-ULisboa.
O evento foi dividido em cinco discussões temáticas:
� Eu e a internet
� Os nossos dados
� A esfera pública digital
� Inteligência artificial
� A internet e o futuro
Os participantes receberam com antecedência um
link para um vídeo enquadrador de cada tema. Cada
discussão temática iniciou-se com uma curta
apresentação do tema, seguida de debate em salas
reservadas, orientado por um moderador. Durante o
diálogo, os moderadores propuseram uma série de
exercícios, de forma a recolher informação de
natureza qualitativa sobre as opiniões dos
participantes. As discussões foram gravadas e
posteriormente transcritas. No final da discussão de
cada tema, foi pedido aos participantes que
preenchessem um breve questionário online sobre o
tema. Os dados quantitativos e qualitativos foram
posteriormente integrados numa base de dados
internacional.

Os resultados globais obtidos nesta consulta pública,
bem como uma descrição mais detalhada dos
procedimentos, estão disponíveis num relatório
produzido pela Missions Publiques.
Este research brief dá conta dos resultados obtidos
em Portugal, a partir das respostas ao questionário,
dos exercícios e das discussões de grupo.
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Sumário
� Os participantes neste diálogo de cidadãos são
maioritariamente utilizadores ativos que fazem um
uso frequente e intensivo da internet.
� Os aspetos positivos de usar a internet mais
mencionados foram a facilitação e democratização
do acesso a informação e serviços, o esbatimento de
fronteiras espaciais na comunicação e as
oportunidades de emprego e formação. Os
principais aspetos negativos do seu uso foram o
risco de cibercrimes, a cibervigilância, o
ciberbullying, a perda de privacidade, a
dependência/vício e a sedentarização.
� Quanto aos benefícios de não usar a internet foi
destacado a proteção face aos riscos e
vulnerabilidades da internet, uma maior interação
social, melhor saúde mental, maior atenção à vida
quotidiana e a experiências reais, mais criatividade e
concentração nas tarefas. Em sentido contrário, o
não uso da internet implica perda de acesso a
informação e serviços, isolamento e exclusão social.
� A pandemia veio provocar várias alterações no
uso da internet no dia-a-dia. Os utilizadores menos
intensivos passaram a usá-la mais, inovaram as suas
práticas e adquiriram novas competências digitais. A
pandemia veio revelar o potencial de várias
aplicações e plataformas que facilitam a
comunicação, o teletrabalho, o comércio digital, mas
causou também a diluição de fronteiras entre tempo
e espaço de trabalho/doméstico e mostrou que o
acesso à internet é desigual.
� No que se refere aos dados digitais, há uma
crescente consciencialização da existência de um
processo de dataficação que é associada lógica
transacional da internet. Esta é vista como trazendo
vantagens para o utilizador em termos de acesso a
serviços e produtos, mas é também associada a
riscos a nível da sua privacidade e segurança.

� Comum a essas múltiplas noções de identidade
está a ideia de que essa identidade digital não
corresponde à identidade offline. É algo diferente,
que pode oferecer maior liberdade, mas que
também tem riscos associados. Onde estas posições
divergem é na perceção de uma maior ou menor
agência do indivíduo em relação à sua capacidade
de controlar as informações que partilha e os dados
que alimentam essa identidade.
� Sobre os discursos de ódio e linguagem negativa a
circular online, os participantes dividiram-se entre a
defesa da liberdade de expressão e a imposição de
limites, que melhorariam a qualidade do debate
online e a própria democracia.
� O impacto da internet e das redes sociais na
qualidade da democracia é ambíguo. Se, por um
lado, favorece o acesso à informação e a
participação, por outro facilita a polarização do
discurso, a desinformação e o surgimento de novos
movimentos populistas.
� Destacou-se a necessidade de maior
monitorização e moderação, bem como mais
responsabilização - inclusive criminal - para quem
pratica atos de violência online.
� O caminho para uma esfera digital mais saudável
passa por garantir mais e melhor regulação, que
assegure um controlo e monitorização dos conteúdos
mais eficaz – sem que se comprometa a liberdade de
expressão.
� O reforço de competências dos cidadãos é
entendido como um eixo fundamental para aumentar
a literacia digital dos utilizadores.

� Estamos perante um processo de esbatimento de
fronteiras entre o online e o offline, o mundo
"real" e o digital e a esfera privada e pública.
Estes processos de hibridização são visíveis, por
exemplo, nas perceções sobre o que é uma
“identidade digital”, uma construção que incorpora
informações e rastos deixados pelos indivíduos de
forma voluntária e involuntária nas plataformas
digitais que utiliza.
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Eu e a internet
Perfis de utilizador da internet

Estou permanentemente ligada
à internet, quer
profissionalmente quer a nível
pessoal. Para trabalhar uso a
internet em contínuo. A nível
particular utilizo muito, quase
todos os assuntos burocráticos
que antes me faziam deslocar a
repartições públicas, bancos,
etc., faço tudo online. Tenho
também três filhos que vivem
fora, portanto, é pela internet
que comunicamos
continuamente. Portanto, só
cozinhar, dormir, passear é que
não faço pela internet ou com o
apoio da internet.

Usos das tecnologias digitais

Sempre que posso tento evitar
um bocado para também
quebrar essa rotina de estar
sempre agarrada ao
computador, à internet.

Como seria de esperar, num evento que decorreu online, a maioria dos
participantes são utilizadores ativos que fazem um uso frequente e intensivo da
internet, que a usam para fins diversos e a partir de dispositivos variados. Sendolhes pedido que se localizassem num quadrante em termos de uso e acesso,
quase metade dos 86 participantes escolheram o nível máximo (16) ou os níveis
imediatamente a seguir (18): não só dispõem de uma multiplicidade de
dispositivos ligados à internet (computador, telemóvel, tablet, até televisão),
como combinam usos de trabalho, de lazer, de comunicação, de procura de
informação, de acesso a serviços, de comércio eletrónico, etc.
Os restantes participantes fazem uma utilização mais seletiva, focada em áreas de
atividade específicas (comunicação, entretenimento, aulas), ou limitada pela falta
de experiência. Alguns participantes impõem limites deliberados ao uso da
internet, evitando propositadamente alguns tipos de atividades (redes sociais,
compras online, leitura de livros, websites de encontros).
Inquiridos sobre o que é para eles a internet numa palavra, os participantes
destacaram três dimensões principais: a importância da internet (através de
palavras como fundamental, indispensável, essencial), a sua vertente utilitária
(ferramenta, meio, acesso) e os usos que dela fazem (informação, conhecimento,
entretenimento).

Neste momento estou a tentar
não ser tão dependente da
internet. A comprar livros em vez
de ler livros online, a tentar fazer
algumas coisas, porque estou a
tentar deixar de ser tão
dependente da internet.

Eu raramente uso a internet.
Portanto, estou a começar agora
nesta aventura de usar a
internet, ainda sou uma
utilizadora inicial.
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Usos das tecnologias digitais
No que respeita aos usos das tecnologias digitais, os mais frequentes são o envio de e-mails, as chamadas e
mensagens por telemóvel, e o uso de redes sociais. Mais de metade dos participantes também afirma procurar
informação, usar serviços de mensagens, ler as notícias online e aceder a conteúdos culturais diariamente. Um pouco
mais de um terço usa a internet todos os dias para consultar a previsão meteorológica, escrever posts e usar mapas
digitais. Jogos, compras online e plataformas de encontros são os serviços menos usados.

Aspetos positivos e negativos de usar ou não usar a internet
Foi pedido aos participantes que identificassem os principais aspetos positivos e negativos de usar a internet, mas
também de não a usar. Os benefícios da internet mencionados dizem respeito sobretudo à facilitação e
democratização do acesso a informação e serviços, ao esbatimento de fronteiras espaciais na comunicação, às
oportunidades de emprego e formação, bem como aspetos mais intangíveis como mudança de paradigma ou
desenvolvimento tecnológico. Curiosamente, alguns aspetos apontados como sendo positivos (o acesso a um
enorme volume de dados, o combate à solidão) têm também um contraponto negativo (excesso de informação,
isolamento), tornando-se a utilização da internet “uma espada de dois gumes”. Do lado dos aspetos negativos, os
participantes mencionaram também riscos variados, como cibercrimes, cibervigilância, perda de privacidade,
dependência/vício ou sedentarização. Quanto aos benefícios de não utilizar a internet, os participantes destacaram a
proteção face a esses riscos, maior interação social, melhor saúde mental, maior atenção à vida quotidiana e a
experiências reais, mais criatividade e concentração nas tarefas. Do lado dos prejuízos, o não uso da internet implica
perda de acesso a informação e serviços, isolamento e exclusão social.
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� Acesso fácil, rápido, variado, volumoso e
diferenciado a conhecimento e informação nacional e
internacional;
� Acesso a serviços e a atividades de lazer de forma
mais rápida e fácil;

Usar a internet

� Facilita o contacto à distância (pessoas de outras
regiões do globo, amigos e família, outras culturas);
� Descentralização do poder;
� Democratização do acesso à informação a nível
territorial (cobertura geográfica), social (‘Dar voz a
quem não tem voz’), bem como acesso à cultura;
� “Desburocratização” dos serviços;
� Oportunidades de trabalho (mercado digital) e
teletrabalho;
� Ensino e formação online;
� Mudança de paradigma e de como vivemos a vida;

� Excesso de informação (dificuldade em filtrar
informação);
� Vulnerabilidades e riscos (notícias falsas, fraudes,
manipulação da informação, publicidade excessiva e
intrusiva, crimes cibernéticos – Dark Web, perda de
privacidade, gestão de dados pessoais);
� Isolamento, falta de interação social, individualismo,
solidão, desumanização;
� Carácter viciante e dependência (necessidade de
estar sempre on);
� Cibervigilância e geolocalização (Big Brother);
� Efeitos dos algoritmos (padronização de
comportamentos);
� Aumento do consumismo;
� Custos associados à aquisição de equipamentos ou
software (desigualdades sociais no acesso);

� Combate à solidão;

� Ausência de regulação que previna a utilização
indevida pelas empresas e governos – risco de
manipulação política;

� Maior liberdade de expressão;

� Sedentarização da sociedade.

� Desenvolvimento tecnológico;

Não usar a internet

� Repositório de memórias, arquivamento de dados.
� Não ser vulnerável aos riscos da internet (crime
cibernético, recuperar/garantir a privacidade; plágio,
vírus informáticos, conflitos, abusos e bullying,
agressividade e discursos de ódio);

� Menos acesso a informação, bens e serviços
(orientação por GPS, informação em caso de
emergência, e-mail ou cloud, verificar fontes online,
meios de comunicação social);

� Mais interação pessoal e social, maior proximidade
com amigos e família;

� Exclusão social no acesso à internet (marginalização,
infoexcluídos, dificuldades de acesso à rede);

� Aproveitar melhor o tempo sem distrações e com
mais concentração para outras coisas (ler, escrever, sair,
passear, lazer ou trabalho);

� Dificuldade/impossibilidade em comunicar à
distância (emigrantes, família e amigos, relações de
trabalho à distância, ensino à distância);

� Desconexão da rede: mais atenção à vida real, ao
mundo natural, sensações, experiência, estar ali;

� Isolamento, não estar contactável, sentimento de
frustração, de perda;

� Menor ansiedade, tranquilidade, baixar o ritmo,
descansar a cabeça, silêncio, stress;

� Não ter acesso a atividade de lazer e sociabilidade
nos tempos livres;

� Aprende-se melhor offline porque o conhecimento
exige esforço e não facilitismos (ex: voltar a ler em
papel, ler à mão, treinar competências cognitivas que
perdemos com uso excessivo de ecrãs, mais escrita);

� Perda de acesso a comodidades a que nos
habituámos;

� Aumento da criatividade e reflexividade;

� Alienação da realidade.

� Literacia digital é menor;

� Obriga a lidar melhor com a solidão;
� Acesso a notícias de fontes fidedignas;
� Menos dependência do online, mais liberdade;
� Maior separação entre a vida pessoal e profissional;
� Empoderamento;
� Sair da zona de conforto.
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COVID 19: Alterações na forma como utilizam a internet
A experiência da pandemia COVID 19 e as medidas de mitigação para conter o seu
alastramento vieram alterar de forma muito significativa os quotidianos dos
participantes. Muitos deles inovaram as suas práticas, isto é, experimentaram pela
primeira vez serviços e formas de trabalho (teletrabalho, ensino à distância), de
alimentação (encomendas online de supermercados, restaurantes), de lazer e
entretenimento (plataformas de filmes e série, atividades desportivas ou ginásio
online), comunicação (uso de Skype, Whatsapp, Zoom ou Facetime) e acesso online
aos serviços públicos. Verifica-se que as alterações são mais significativas entre os
utilizadores que não usavam tanto a internet, do que aqueles que já usavam bastante.
Entre estes últimos, há até alguns que dizem que passaram a usar menos ou que não
alteraram a frequência de uso.
Em relação aos utilizadores menos intensivos da internet, a experiência de
confinamento trouxe-lhes uma compreensão da utilidade de muitas das aplicações
que já existiam, mas que antes não lhes davam uso, assim como a aquisição de
novas competências. Isto é, o contexto social da pandemia veio criar a ‘procura’ e a
‘necessidade’ de uso destas várias aplicações para concretizar as práticas quotidianas.
A necessidade não emergiu de uma vontade individual ou pessoal, mas foi antes
resultado das várias transformações de contexto que passaram por mudanças
legislativas, infraestruturais, normativas, de prevenção do risco como a distância física
a que a pandemia obrigou. Porém, foi fundamental o acesso facilitado e rápido à
internet que já existia no país, e que possibilitou a passagem de muitas atividades
presenciais para online.
Os participantes começaram a procurar informação científica sobre a pandemia na
internet (sintomas, origem do vírus, cuidados de segurança e higiene, análise de
estatísticas da evolução epidemiológica, DGS, hospitais, vacinas, tratamentos e
medicamentos). Alguns relataram fazerem parte de grupos Whatsapp sobre a Covid
19, apercebendo-se da desinformação existente nas redes sociais. Aqui procuravam
exercer maior filtragem da informação para evitar entrar numa ‘cultura de terror’ ou
medo em relação ao vírus SARS-CoV-2. Também houve uma procura deliberada de
informação em fontes fidedignas, com informação científica credível.
O teletrabalho veio trazer uma nova realidade. As famílias com crianças tiveram de
gerir o tempo que dedicavam ao trabalho e a ajudar as crianças no ensino à distância,
evitando distrações por estarem em casa. Isto criou novas formas e dinâmicas de
coordenar as práticas de trabalho, de lazer, de ensino e de tarefas domésticas
habituais, tornando o dia-a-dia mais preenchido. Vários participantes verificaram que
o teletrabalho veio aumentar o número de horas que passavam ao ecrã, acumulando
cansaço e fadiga. Outros afirmaram que os níveis de produtividade aumentaram, pois
o teletrabalho trouxe alguma flexibilidade de horários e otimização na gestão de
tempo comparado com o trabalho de escritório (com mais interrupções e distrações).
A diminuição de práticas de mobilidade casa-trabalho afetou as temporalidades e
espacialidades de organização das atividades (compras, ensino, teletrabalho). Estas
concentram-se no espaço doméstico e em ambiente online, permitindo passar de
uma tarefa a outra sem perdas de tempo nas deslocações. No entanto, isso terá
provocado, para além do já referido cansaço, uma falta de equilíbrio ou distinção
entre as horas de trabalho e de lazer, vida profissional e privada. Se, por um lado, a
pandemia veio revelar o potencial de uso de várias aplicações e plataformas que
facilitam a comunicação, o teletrabalho, o comércio digital, por outro lado também
mostrou que o acesso à internet é desigual, havendo grupos sociais com mais
capacidade, literacia e recursos para aceder à internet, enquanto outros enfrentam
mais dificuldades (injustiça digital relativa).

70%
dos participantes considera que a
internet o/a ajudou durante a
pandemia, 23% que não fez
diferença e 7% que piorou a sua
situação.

77%
dos participantes declara que
usou mais a internet para
trabalhar ou estudar, 68% para
comunicar, 53% para fazer
compras e 48% para lazer.

Eu não utilizava muito a internet,
e por isso tive de fazer muita
formação, no sentido de
perceber quais eram as
ferramentas e os programas para
depois desenvolver a minha
atividade profissional. Fui
obrigada a aprender e a utilizar
as ferramentas. O Zoom... eu
sabia que havia formas de
comunicarmos, de estarmos
presentes com os outros, mas
nunca tinha usado.

A nível de consumo subiu
exponencialmente a compra
online e acho que as pessoas
perderam bastante o medo.
Havia uma grande fatia de
pessoas que ainda tinham receio
e viram-se mesmo na obrigação
de optar por essa via. Isso deve
ter feito subir exponencialmente
as vendas online.

Um outro aspeto abordado pelos participantes foi o espírito coletivo e de
entreajuda que emergiu nas várias iniciativas de apoio e solidariedade entre as
pessoas. A pandemia terá trazido uma nova perspetiva comum, uma maior
proximidade e empatia interpessoal para lidar com uma situação de ameaça à
humanidade.
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Os nossos dados
Datificação

74%

Ao utilizar a internet produzimos dados que depois são muitas vezes recolhidos e
utilizados por terceiros. Entre os participantes existe uma crescente
consciencialização sobre a existência de um processo de dataficação, ou seja, de
crescente transformação de qualquer interação que um indivíduo tenha online
em dados que podem ser utilizados por outros sem que o utilizador tenha
qualquer controlo sobre isso. Quando questionados sobre quais as questões mais
importantes em relação a este assunto, a que se destacou foi a da proteção dos
dados, com especial atenção ao tema da privacidade e da transparência. Em
particular, os participantes referiram questões associadas com:

concorda que quem acede à
internet põe a sua privacidade
em risco.

71%
indica que os seus dados podem
ser utilizados conta si.

66%
considera que os seus dados
pessoais podem ser acedidos
por pessoas que não conhecem.

64%
diz concordar que não sabe
como os dados são coletados e
processados.

21%
indica sentir-se seguro ao pôr
informação pessoal na internet.

15%
considera que as pessoas estão
consciencializadas dos riscos
que correm.
Privacidade: Os cidadãos estão preocupados com a recolha de dados invasiva, a
perda de privacidade, o uso abusivo de dados, mas também com a
inevitabilidade da pegada digital (possibilidade de encontrar informação sobre
qualquer pessoa) e a ideia da vigilância constante.
Falta de controlo/consentimento: Segundo os participantes, há falta de
controlo do uso da informação por parte do utilizador: “os dados já não são
nossos”. O consentimento do seu uso é “voluntário”, mas ao mesmo tempo
“forçado”, e os indivíduos são muitas vezes obrigados a aceitar termos e
condições impostos para ter acesso a uma página ou serviços. Nesse sentido,
consideram que as vantagens são sempre maiores para quem controla a
informação do que para o utilizador e que a divulgação e partilha dos dados
deveria ser feita sempre com autorização e consentimento expresso.
Literacia digital: Os participantes consideram que a maioria das pessoas não
tem uma noção clara do que é a gestão de dados e que a ignorância em relação
a esse assunto torna-nos a todos mais suscetíveis. Consideram também que
existem diferenças geracionais neste âmbito.

Eu sinto que isto é uma invasão.
Porque se eu procuro um tema
qualquer a seguir sou
bombardeada com montes de
informação sobre o tema vinda
dos mais diversos locais. Isso vai
contribuir para uma base de
dados a meu respeito, sobre as
minhas preferências, até como
eu sou, como é que eu me
comporto, portanto, eu sinto
sempre isso como uma invasão
da minha privacidade.
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Monetização dos dados: Os cidadãos referiram a importância da (não) utilização
dos dados para fins comerciais. Consideram que os dados se tornaram um
recurso para as empresas (petróleo do século XXI) e criticam as práticas de
marketing direcionada e não solicitada. Nesse sentido afirmam que os
consentimentos não são feitos para informar as pessoas, que têm apenas a ver
com modelos de negócio de plataformas sociais.
Determinação Algorítmica: Os participantes criticaram a forma como os dados
são utilizados pelos algoritmos para determinar o funcionamento da internet e
das redes sociais. Consideram que se perde o acaso, e que acabamos por ver
apenas aquilo que é predeterminado pelo algoritmo. As pessoas são
redirecionadas com base na informação já recolhida pelas plataformas digitais e
corre-se o risco de acabarmos em “câmaras de ressonância” (echo chambers).
Lógica Transacional: Alguns participantes referiram que o uso da internet é
transacional e que é necessário disponibilizar dados para usufruir de serviços.
Consideram que há vantagens em receber informações sobre algo que
pesquisámos anteriormente e que a utilização dos nossos dados é o preço a
pagar por esse uso. Há um compromisso entre a informação disponibilizada e o
serviço prestado, uma vez que o serviço só é gratuito porque os dados das
pessoas tornam-se no produto. Por outro lado, referem também que são esses
dados que permitem que ferramentas como o Google melhorem.

Devia haver muito mais
transparência na informação
sobre nós que é cedida em cada
operação. Nós muitas das vezes
não sabemos... para onde é que
aquilo é vendido e como é que
aquilo é utilizado, ficamos
sempre na dúvida se não
poderá ser utilizado depois
contra nós, das mais variadas
formas.

Até há quem diga que os dados
são o petróleo do século XXI.
Ou seja, os dados são de facto o
grande agregador de valor,
neste momento. Deixaram de
ser os recursos fixos no sentido
do petróleo ou da moeda, e
passam a ser estas coisas que...
pronto, cada um de nós não tem
valor absolutamente nenhum,
mas os nossos dados
agregados, têm imenso valor.
Daí, ser o petróleo.

O que os cidadãos consideram que deve ser feito para assegurar uma melhor gestão dos dados
Promover a literacia digital neste domínio e explicar às pessoas como funciona a partilha de dados, que dados são
partilhados e que implicações estas questões têm para a nossa vida em sociedade.
Assegurar a transparência, promovendo um maior conhecimento sobre quem acede aos dados, quando acede aos
dados e perceber também o que é feito com essa informação e quem regula essa recolha. Os consentimentos
deveriam informar efetivamente os usuários e ser mais claros em relação ao que autorizam e para que fins.
Instituir maior regulação através de uma legislação eficaz de proteção de dados e mecanismos para limitar a
monetização abusiva dos dados. Os participantes consideram que entidades internacionais/nacionais deveriam gerir
esse processo de autorização/consentimento do uso dos dados e que essa regulação é necessária para que
possamos ter mais confiança e compreender quais são as implicações quando partilhamos informações pessoais.
Referem o facto de já existir regulação, mas que não se sabe quem é que controla a sua implementação.
Estimular uma maior responsabilidade pessoal em relação à disponibilização dos dados e ao que se coloca
voluntariamente nas redes sociais. É necessário haver uma maior cultura de utilização, que implica a leitura e
compreensão do que se está a concordar. Neste caso, alguns participantes enfatizam a responsabilidade do utilizador
que está a fornecer voluntariamente os seus dados.
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Plataformas Digitais
Quando falamos de dados digitais, dos seus usos e abusos, é necessário falar
também da responsabilidade que as plataformas digitais como a UBER, Google,
Facebook ou a Amazon têm na sua gestão. Questionados sobre o assunto, os
participantes destacaram dois aspetos principais:

30%

� a venda ou transferência de dados para outras plataformas, prática que é
vista de forma geral como muito problemática.

dos participantes estão de
acordo com a recolha de dados
por parte destas empresas se
isso significar serviços grátis para
quem os quiser

� os riscos associados à segurança, nomeadamente roubo de dados
biométricos, cibercrime, etc.

83%

Os participantes reconheceram tratar-se de uma questão complexa, com várias
ramificações e que a sua escala global torna difícil de regular. Para além disso,
alguns participantes enfatizaram que os consumidores também têm
responsabilidade em relação à informação que colocam online e que o uso dos
dados pelas plataformas traz algumas vantagens, nomeadamente a nível das
sugestões.

concordaram que as empresas e
organizações recolhem
demasiadas informações
pessoais

A gestão dos dados surge menos pronunciada quando questionados sobre o
impacto que estas plataformas digitais têm na sociedade. De forma geral, a
opinião dos participantes é que estas plataformas estão baseadas num novo
modelo de negócio que trouxe novas formas de consumir e trabalhar, mas que
também tem riscos associados.

declararam confiar na forma
como as empresas gerem os
seus dados pessoais

Verificamos que há alguma diferenciação entre aqueles que tendem a valorizar as
vantagens associadas ao uso de determinados serviços e a enfatizar a lógica
transacional destes serviços, e os que criticam essas práticas, evidenciando
sobretudo os riscos associados à navegação na internet. O que parece surgir
como ponto comum é a crescente perceção do impacto que a internet e as
plataformas digitais têm na nossa sociedade, de forma direta e indireta, e a
aparente inevitabilidade do processo de dataficação, que crescentemente afeta
todos os tipos de utilizadores.

Impactos na economia e
sociedade em geral

Impactos junto
dos consumidores

Facilita a sociabilidade, serviços mais
acessíveis, acesso a novos produtos,
responde a nichos de mercado, mais
serviços, preços mais convenientes,
sugestões personalizadas.

Incentiva a modernização e inovação,
criação de emprego, facilita a gestão de
negócio, mudança de paradigma de
negócio com ênfase na satisfação dos
interesses do consumidor.

Criação de “echo chambers”, alteração
dos padrões de consumo (sugestões),
massificação do consumo, riscos para a
privacidade, questões associadas com a
segurança dos nossos dados. Acentua
desigualdades, o seu uso é um privilégio.

Fuga aos impostos (sede em países
estrangeiros), precarização do mercado
laboral, concorrência desleal (Uber,
Airbnb), impacto na habitação (Airbnb),
impactos no ambiente.

16%

Aqui o fundamental é a
transparência. Devem ser
responsabilizados se utilizarem
os dados para fins que eu não
aceitei ou com os quais eu não
concordei

Tem que existir regulamentação
e têm de existir regras muito
específicas. Não há grande ética
e moral nestas grandes
empresas. Elas têm de se sentir
com regras no mercado como
as outras no mundo real...

O que os cidadãos consideram que deve ser feito para regular as plataformas digitais
Proporcionar mais controlo ao utilizador sobre a utilização dos seus dados e a existência de medidas de segurança
que garantam a sua privacidade.
Assegurar uma maior transparência na forma como estas plataformas recolhem e processam os dados dos
indivíduos.
Promover um quadro legislativo que evite situações de abuso e uma maior responsabilização das plataformas em
relação aos abusos que ocorrem, nomeadamente a nível criminal.
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Identidade Digital

Havendo um algoritmo,
havendo técnica por detrás disto
eu tendo a acreditar que
eventualmente o eu mais real
talvez seja o digital, não é?
Porque, quer dizer, nós quando
saímos à rua, apresentamo-nos
como queremos ser vistos. Fora
desses filtros todos, talvez o eu
digital seja mais verdadeiro.

No que se refere ao que os participantes veem como a sua “identidade digital”, é
possível identificar três posicionamentos:
1) Um primeiro grupo de ideias associa a identidade digital a algo que é
maioritariamente criado e controlado pelo próprio. Neste caso a identidade
resulta sobretudo da forma como uma pessoa se apresenta na internet. Está
relacionada com os perfis que usamos para aceder a determinadas contas, mas
também com a criação voluntária de uma identidade controlada sobre a qual
temos agência. Esta pode espelhar aquela que consideramos ser a nossa
realidade offline, mas não necessariamente. Ela reflete sobretudo a forma como
queremos que os outros nos percecionem e, nesse sentido, pode ser múltipla e
performativa.
2) Um segundo grupo de argumentos concebe a identidade digital como algo
que é construído por “outros”. Neste caso, é enfatizado o papel das
plataformas digitais na formatação de uma identidade que o indivíduo não
controla. Os participantes falam em identidade distinta, um produto construído
para fins comerciais, com dados que já não lhes pertencem, que incorpora
informações que desconhecem e já não corresponde à sua essência. A vertente
mais radical desta identidade é ela continuar a existir no futuro mesmo depois
da morte física dos indivíduos a que essa identidade pertence.
3) A maioria dos participantes, no entanto, posiciona-se num espaço intermédio,
em que a identidade digital é vista como algo híbrido, uma construção
resultante das ações do indivíduo e das plataformas que utiliza. Essa
identidade é algo construído a partir dos rastos deixados pelos indivíduos de
forma voluntária e involuntária na internet, nas redes sociais, mas não só. Neste
caso os participantes falam em identidade construída com base nos dados que
decidimos partilhar e que as plataformas nos solicitam e agregam. Trata-se de
uma identidade que incorpora muito mais do que os dados que colocamos
conscientemente online, que tem um caráter mutável, mas permanente e sobre
a qual temos necessariamente uma perceção enviesada.

É um bocado como na vida real.
Nós somos pessoas de carne e
osso, temos olhos azuis, olhos
verdes, etc., mas somos muito
para além desta caixinha e
temos uma consciência
individual e as nossas ações
também têm um certo rastro à
nossa volta. E eu penso que a
identidade digital é exatamente
isto. É tudo isto que nos é
associado e também o nosso
comportamento que é analisado
pelos outros, também faz parte
da nossa identidade digital.

Aquilo que fazemos no
Facebook, aquilo que fazemos
no Twitter, isso é tudo cruzado,
há algoritmos que conseguem
cruzar isso tudo, se calhar
conseguem ter uma visão muito
diferente daquilo que nós temos
da nossa própria identidade
digital.

Comum a essas múltiplas noções de identidade está a ideia de que essa
identidade digital não corresponde à identidade offline, é algo de diferente, que
pode oferecer maior liberdade, mas que também tem riscos associados. Onde
estas posições divergem é na perceção de uma maior ou menor agência do
indivíduo em relação à sua capacidade de controlar as informações que partilha e
os dados que "alimentam" essa identidade. Há também diferenças em relação à
consciencialização que os participantes têm do uso que as plataformas digitais
fazem dos dados e de como estes participam na construção da sua identidade
digital.
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A esfera pública digital
Público vs. Privado

16%

A esfera pública é um espaço comum que possibilita a interação entre indivíduos,
a formulação de opiniões, a disseminação de informação, ou a relação com
organizações estatais e não-estatais. A internet veio alterar profundamente este
espaço, levando ao surgimento de uma Esfera pública digital, que apresenta
características distintas e singulares em relação à esfera pública como a
conhecíamos anteriormente.

afirma ler informação online
diariamente.

As perceções sobre a Esfera pública digital são estruturadas pelas perceções que
os participantes demonstraram em relação à forma como concebem a existência
de diferenças entre o que consideram ser público e o que consideram ser
privado. Ao longo das discussões, os participantes apresentaram um
entendimento diverso sobre esta questão. Para alguns a separação é clara,
estando o público associado a um espaço de interação com regras comuns e a
uma escolha sobre o que se decide partilhar, e o privado à intimidade e a uma
maior liberdade de atuação. Para alguns participantes essas diferenças são
facilmente ilustradas no espaço digital como, por exemplo, através da
possibilidade de se estar nas redes sociais em público ou em privado, com perfis
públicos (acessíveis a todos) ou perfis privados (limitados a conhecidos/amigos).
Outras conceções centram-se no lado da oferta e serviços, ou seja, elaborando
uma distinção entre serviços públicos (a burocracia do Estado, por exemplo),
por oposição a serviços privados como, por exemplo, de notícias e outro tipo
de informação. Uma outra via apontada numa das discussões assentava na ideia
de público atribuir uma ideia de gratuitidade e o privado construir-se a partir da
premissa de ter custos associados. Num dos grupos, a discussão foi orientada
com recurso às identidades digitais, salientando a existência de contas públicas
e privadas. Em concreto, classificaram-se os serviços online de utilização pessoal
como o e-mail ou e-banking como exemplos de uma atuação no espaço privado,
por oposição às redes sociais, onde mesmo com perfis privados se atua no
espaço público digital.
Para outros participantes, esta separação entre público e privado não é tão clara,
tendo o espaço digital criado nuances que tornam cada vez mais difícil uma
distinção óbvia. Isto porque o ciberespaço comporta uma dimensão pública e
privada, havendo alguma subjetividade naquilo que é entendido como privado.
Numa das discussões, assinalava-se que nunca foi tão difícil a distinção entre as
esferas pública e privada, na medida em que a digitalização das comunicações
tem levado à publicitação da vida privada online. Houve participantes que
referiram que não há, por exemplo, uma dimensão privada nas redes sociais
porque há sempre dados de utilização a serem processados por terceiros.
Outros participantes referiram não existir um pressuposto de privacidade na
internet, ou seja, apesar das pessoas terem escolha sobre o que optam ou não
por partilhar, em última análise tudo o que é voluntariamente (e
involuntariamente) disponibilizado pode ser captado por outrem para outros fins.

30%
afirma ler informação offline
diariamente.

71%
considera que o nível de
exposição dos portugueses a
campanhas de desinformação é
elevado ou muito elevado.

68%
discorda do envolvimento do
setor privado na decisão sobre o
futuro da esfera pública digital.

58%
indica que a disseminação de
campanhas de desinformação é
problemática ou muito
problemática.

O que eu ia dizer era mais ou
menos, dar voz a todos, não é?
Pela internet todos têm a
possibilidade de exprimir a sua
opinião.

Eu acho que como as pessoas perderam isso de vista ou já não tinham essas noções, agora
põem tudo e publicam tudo porque realmente esse conceito do público e privado ou não o
percebem ou está diluído... Aliás, o privado parece que já perdeu o sentido. E depois daí há
muitas consequências, de as pessoas entrarem na vida das pessoas, devassarem, mas
também elas ao mesmo tempo. Vemos isso, por exemplo, na vida das figuras públicas, por um
lado publicam tudo e mais alguma coisa, dados da sua vida privada, depois vêm-se queixar
que estão a devassar. E depois há estas contradições, quando um Estado quer pôr câmaras de
vigilância as pessoas ficam muito indignadas, mas não se apercebem que elas próprias já se
expuseram.
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Online vs. Offline
Outro dos temas debatidos aborda as diferenças entre o online e o offline. Aqui
os participantes consideraram existir diferenças nos contextos de trabalho e de
interações sociais, mas que as fronteiras que separam o online e o offline têm-se
tornado mais esbatidas com o tempo. A pandemia acelerou este processo
porque algumas das coisas que eram feitas offline passaram a ser feitas apenas
online (teletrabalho ou contactos com amigos e familiares). Os participantes
mais jovens referiram que hoje é mais difícil estar offline, senão mesmo
impossível, sendo que as pessoas que estão offline são geralmente infoexcluídas.
Alguns participantes consideram o ambiente online como mais artificial, onde as
pessoas mostram uma versão de si próprias que não corresponde totalmente à
realidade. Para além disso, como possibilita o anonimato, encoraja ações que
não aconteceriam offline.
Estas perceções são próximas das opiniões dos participantes quando
questionados sobre as diferenças entre o mundo digital e o mundo real.
Também neste caso foi enfatizado que o mundo digital é uma realidade
construída, mais maleável, imaterial. Neste podemos ser seletivos no que
partilhamos, construir identidades alternativas, criar uma imagem que é muito
diferente da nossa realidade. Essas especificidades afetam também a forma
como nos relacionamos com as outras pessoas. A realidade digital é vista
como podendo facilitar novos contactos e acelerar e manter relações, mas
também pode fragilizá-las. A forma como nos exprimimos online também é
diferente. Podemos dizer coisas que não dizemos no mundo real, somos mais
agressivos, menos empáticos, mas paradoxalmente podemos ser também mais
genuínos no que pesquisamos e fazemos. O mundo virtual cria assim uma
realidade amplificada, onde tudo é mais intenso, potenciando comportamentos
que não teríamos no dia a dia e condicionando formas de pensar e agir. Há
também uma maior exposição, que aumenta o risco de impactos ao nível da
saúde mental, sobretudo entre os mais jovens. Nesse sentido os participantes
referiram que no mundo digital há uma maior dificuldade em distinguir o
verdadeiro do falso, o real do construído, e que essa desmaterialização pode
fazer com que o digital se torne um refúgio da vida real, criando uma dissociação
que pode ser problemática.
Quando se discutiram as questões associadas à perseguição online
(cyberbullying), apenas uma minoria dos participantes considerou que a ofensa
e perseguição são menos graves online do que offline, referindo que no espaço
offline existe maior probabilidade de danos físicos. As consequências da ofensa e
perseguição online foram indicadas pelos participantes em relação à:

Eu acho que a expressão
liberdade de expressão online
tem de obedecer às mesmas
diretrizes da liberdade de
expressão que a gente tem já
normalmente, não é? Se eu
posso dizer alguma coisa na sua
cara, eu posso dizer alguma
coisa online, também. Se eu não
posso dizer, ou é crime dizer
alguma coisa, também podia ser
assim online, não é? Não
entendo que haja uma diferença
entre ameaçar online ou
ameaçar na vida real, acho que
o peso é o mesmo.

Depende não só das pessoas,
mas também da faixa etária
mesmo, não é? As pessoas mais
jovens - e eu tenho casos
próximos - passam muito mais
tempo da sua própria vida
[online]. A diferença entre o
online e o offline é quase nula.

Tem ressonância, não é? Existe o
outro a dar esse feedback e tem
essa amplificação. Eu não estou
a falar só para a pessoa com
quem me cruzo no café e que é
sempre mal-educada ou quer
enganar, mas tenho do outro
lado milhares de pessoas,
portanto, há esse efeito de
amplificação.

� maior projeção e visibilidade das ofensas;
� amplificação de mensagens negativas e de ódio nas redes sociais;
� durabilidade no tempo, pois a informação fica online para sempre;
� possibilidade de a perseguição online evoluir para offline ou vice-versa.
O facto de algumas pessoas considerarem este tipo de agressão online menos
grave foi visto como sendo problemático para outros participantes da consulta,
que referiram que o discurso ofensivo pode ser muitas vezes confundido com
entretenimento e ser, assim, desvalorizado. Os participantes notaram ainda a
falta de sensibilidade e de informação em geral que existe para as consequências
que advêm deste problema e para a sua prevenção.

É quase como se através da
internet nós conseguíssemos ser
bipolares, com montes de
personalidades diferentes e
assumissemos características
diferentes. De facto,
presencialmente e em
comunicação direta com as
pessoas nós seríamos
diferentes, teríamos uma
postura completamente
diferente.
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Quando questionados se deveria existir um maior controlo das publicações
online e eventuais limites à liberdade de expressão, as opiniões dividiram-se mais
uma vez. Alguns participantes sugeriram que a liberdade de expressão online
deveria seguir os mesmos parâmetros que a liberdade offline, com os mesmos e
não mais limites, e apontaram para uma posterior responsabilização individual.
Existindo regulação, o problema prende-se sobretudo com um reforço na
fiscalização e na sensibilização dos utilizadores.
Os participantes com uma opinião contrária destacaram que a existência de
limites à liberdade de expressão não configura necessariamente censura e que
estes são mesmo necessários, pois os comportamentos abusivos de uns
utilizadores tendem a condicionar a liberdade dos outros, devendo assim haver
um maior controlo, moderação e monitorização. As plataformas digitais já
começaram a controlar alguns conteúdos como o discurso de ódio, mas os
participantes consideraram que deveria existir uma maior harmonização
internacional ou, pelo menos, ao nível europeu, de modo a evitar regras
diferentes em plataformas distintas.

As ofensas e a perseguição e a
humilhação online
provavelmente são mais graves,
têm mais efeitos sobre os jovens
e sobre as pessoas em geral do
que offline.

Mas agora, tipos de imagens, é que há coisas de... sei lá, violência e isso tudo, acho que isso aí
acaba por ser muito mais, devia ter muito mais controlo, creio que se um dia tiver um filho não
gostaria que ele visse uma data de coisas que eu vi. Mas acho que aquilo que se escreve,
aquilo que é publicado pelas pessoas escrito ou verbal, mesmo que sejam opiniões contrárias
à nossa, acho que aí nunca deveria haver grande controlo.

Internet e Democracia
Questionados sobre as vantagens e desvantagens da internet para o
funcionamento dos regimes políticos democráticos e sobre o impacto das redes
sociais na qualidade da democracia, os participantes enunciaram um alargado
conjunto de impactos. Sobre as redes sociais, a maioria dos participantes
considerou que o impacto das redes sociais na qualidade da democracia é
positivo, tendo estas contribuído para um aumento da sua qualidade. Os
participantes que consideraram este impacto como positivo valorizaram:
� o acesso facilitado à informação;
� a possibilidade de participação online por parte dos cidadãos,
podendo originar debates com outros públicos e com uma maior
diversidade de opiniões.
Para os participantes que entendem que as redes sociais têm tido um impacto
maioritariamente negativo para a qualidade da democracia, as causas parecem
residir:

Acho que tem beneficiado. Vejo
benefício e vejo risco, há risco...
mas acho que há um benefício
que é haver mais pessoas a
participar na vida pública. A
internet permite que os
cidadãos digam disparates, mas
que participem. Eu acho que,
nesse sentido, a rede permite
dar voz a pessoas que antes não
tinham voz.

� no contributo das redes sociais para a polarização do discurso;
� numa crescente vulnerabilidade face a manipulações;
� no surgimento de novas vagas de populismos.

E eu acredito que os avanços ligados aos direitos e deveres foi maioritariamente liderado pela
internet. Mas também as questões do possível fim da democracia, com as fake news e com o
populismo, é preocupante.
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Impactos da internet para a democracia
� Facilidade de acesso a conteúdos e informação online;

Vantagens

� Novas formas de comunicação, que possibilitam diversidade de conteúdos, canais e interatividade;
� Reforço da participação dos cidadãos;
� Contribuição para o exercício da liberdade de expressão;
� Favorecimento da participação eleitoral com recurso ao voto eletrónico;
� Surgimento de novos atores políticos;
� Oportunidades de trabalho especializado na área;
� Maior transparência - derivada de uma maior exposição da classe política e instituições ao escrutínio dos
cidadãos.

� Intensificação da circulação de notícias falsas;

Desvantagens

� Crescente polarização e radicalização do discurso;
� Maior manipulação dos cidadãos;
� Problemas de acessibilidade e exclusão de uma parte da população;
� Má utilização dos dados em contextos eleitorais com intuito de estruturar atitudes políticas (ex: Cambridge
Analytica);
� Insegurança no acesso à informação online ou possibilidade de controlo da informação por parte dos partidos
políticos;
� Esvaziamento das campanhas políticas e abertura a valores e ideologias pouco democráticas;
� Enviesamentos causados pela interatividade online como, por exemplo, uma falsa sensação de concordância
(echo chambers).

O que os cidadãos consideram que deve ser feito para se assegurar uma esfera pública digital saudável
Implementar regulação para que se possa, simultaneamente, garantir a privacidade e a segurança, mas também
proteger e responsabilizar os utilizadores. Em particular, num dos grupos de discussão, reforçou-se a necessidade de
encontrar um quadro regulatório alargado e mais eficiente para a proteção dos dados pessoais.
Assegurar o controlo e monitorização de conteúdos, que é, na opinião dos participantes, relevante para a avaliação
da veracidade da informação e reporte de situações inapropriadas ou perfis falsos, de forma a prevenir e combater a
circulação de informação falsa e a desinformação. Os participantes mencionaram que é importante tornar claros os
critérios subjacentes ao desenvolvimento dos instrumentos de controlo, filtragem e avaliação. Todavia, a extensão do
controlo pode variar em função do tipo de conteúdo.
Defender a liberdade de expressão, considerando-se essencial para a existência de um espaço livre e plural.
Pontualmente, abordaram-se desafios associados a uma crescente acessibilidade (estrutura e conteúdos), à
necessidade de transparência das condições de utilização, ao respeito pela diversidade de opiniões, à
cibersegurança, à privacidade dos dados, ou à participação dos cidadãos.
Promover a literacia digital dos utilizadores, através de iniciativas de educação e sensibilização, fazendo com que
estes ajustem os seus comportamentos às especificidades da esfera pública digital.

0414

Inteligência artificial
No diálogo sobre Inteligência Artificial (IA), tornou-se claro que os participantes
associam o tema aos imaginários da cultura de massas: vários fizeram referência
a filmes e série de televisão (Blade Runner, 2001 Odisseia no Espaço, Espaço
1999), outros referiram que é uma “coisa de ficção científica”, outros ainda
associaram a IA a robots e à fusão homem/máquina (pessoas cyborg, com
implantes artificias). A discussão suscitou também questões de âmbito
eminentemente filosófico sobre a diferença entre humanos e AI: o que é ser
humano, a distinção entre inteligência e consciência, o risco de perda de
identidade do humano. Alguns participantes salientaram que há domínios que
são exclusivamente humanos e que não podem ser apropriados (ou ensinados)
por máquinas: as emoções, a “sensibilidade” na execução de tarefas, a intuição,
o “bom senso”, as artes, a criatividade (ainda que um participante tenha referido
a possibilidade de os computadores escreverem música ou argumentos de
cinema).
Os participantes destacaram que todas as inovações têm riscos e benefícios,
que dependem das finalidades, pelo que se tem de fazer um balanço e que as
pessoas têm de se adaptar ao desenvolvimento tecnológico. Ainda assim, foram
mais os riscos da IA elencados durante a discussão, que os benefícios. Para além
disso, os participantes, demostraram também preocupação com o
desconhecimento dos cidadãos em geral sobre o tema e sobre os
desenvolvimentos tecnológicos que já existem e que já influenciam as nossas
vidas. Alguns teceram comparações com outras inovações “disruptivas”, como a
invenção da roda, do fogo, ou as revoluções agrícola e industrial. É de salientar o
uso de linguagem emocional de notação negativa (“é assustador”, “mete
medo”) sobre IA nas discussões e a representação da IA como um risco
existencial para a humanidade (comparação com a bomba nuclear), que pode
acarretar o perigo de extinção da espécie humana e do planeta.
Praticamente todos os participantes consideram que a IA deve ser norteada por
valores éticos humanos e que a prioridade no desenvolvimento da IA deve ser
dada aos direitos humanos. A maioria considera que todas as organizações
deveriam contratar especialistas em ética para aconselhar nas decisões sobre IA,
e destacaram as Nações Unidas, a comunidade científica e a União Europeia.

Criar um robot pode ser quase como o equivalente a
uma bomba nuclear daqui a uns anos.

71%
dos participantes afirmam saber
alguma coisa de inteligência
artificial, mas apenas 42%
conhecem a aprendizagem
automática.

37%
considera que a AI é sobretudo
uma oportunidade, 51 % que é
igualmente uma ameaça e uma
oportunidade e 8% que é mais
uma ameaça.

77%
considera que a IA é uma
esperança para a ciência, 50%
para o conhecimento e 40%
para a sociedade em geral. 48%
considera que a IA é uma
ameaça para o emprego, 48%
para a gestão de dados e 42%
para a vida quotidiana.

81%
considera que a IA deve ser
norteada por valores éticos e
humanos.

É possível que o homem esteja a criar um monstro e
que este o ultrapasse.

Começarmos a ficar cada vez mais sedentários, menos autónomos, e no momento em que o
sistema falhar ou que houver, sei lá, um curto-circuito e aquilo desligar ficamos
completamente desamparados.

Se as máquinas fazem tudo, o que é que nós fazemos?

Grandes criações tecnológicas são recorrentemente
utilizadas de forma pouco positiva na sociedade.

Há quem diga que nós estamos na quarta fase da revolução industrial. Agora parece-nos que
é tudo novo, mas na verdade não é. Quando começámos a inventar máquinas que nos
permitiram aliviar do trabalho em massa, tipo nas fábricas. Isto é só uma continuação de um
processo crescente, a automatização da sociedade, que no fundo liberta o humano para não
trabalhar… entre aspas.
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Benefícios e riscos da IA
Benefícios

Riscos

� Aplicações no quotidiano (aparelhos domésticos,
veículos autónomos, assistentes digitais);

� As máquinas desenvolverem emoções, tornarem-se
mais inteligentes que os humanos ou autónomas
(perda de controlo pelos humanos);

� Aplicações na medicina;
� Aplicações na investigação científica;

� Segurança (ex. veículos autónomos, erros de
funcionamento, ataques de piratas informáticos);

� Aplicações noutros serviços (tradução, distribuição
de correio, anticorrupção, justiça);

� Eliminar/desvalorizar as emoções dos processos de
tomada de decisão (automatização);

� Capacidade de controlo pelos humanos sobre as
máquinas;

� “Substituição” dos humanos;

� Promessa de “saltos” tecnológicos;

� Diminuição de empregos e desaparecimento de
algumas profissões;

� Criação de novos empregos;
� Mais tempo para dedicar a atividades lúdicas;

� Desigualdades sociais no acesso às tecnologias e
na representação (peso dos grupos dominantes no
big data);

� Ganhos de comodidade, facilitar o dia-a-dia,
melhorar a qualidade de vida;

� Aplicações ilícitas, deepfakes, manipulação de
eleições;

� Ganhos de rapidez, eficiência (ex. energética),
eficácia, segurança;
� Libertar pessoas das tarefas repetitivas;

� Aplicações com fins lucrativos, por exemplo na
publicidade, no estímulo ao consumo, ou na
apropriação.dos benefícios pelas grandes empresas;

� Apoio a pessoas com limitações (por idade,
deficiência).

� Aplicações para fins de vigilância, em sistemas de
“pontuação social” (China), nos locais de trabalho;
� Aplicações militares;
� Desinvestimento noutras áreas de educação;
� Esgotamento de recursos;
� Ameaças à privacidade, individualidade e ao acaso
(serendipidade), estandardização;
� Potencialidade de surgimento de novos conflitos
militares, políticos, sociais;
� Impactos sobre as gerações futuras;
� Rapidez e irreversibilidade do processo de
desenvolvimento.

O que os cidadãos consideram que deve ser feito para se assegurar o controlo da IA
Abordar a IA com uma visão interdisciplinar para acompanhar os processos e definir controlos, limites e regulação
(“Enquanto não colocarmos um travão, mais dificuldade teremos para acompanhar o desenvolvimento científico”).
Promover o debate na esfera pública, a transparência, a ética e a responsabilização (“Exigir explicações, a quem de
direito”).
Criar mecanismos de compensação para os mais afetados e os mais vulneráveis (pela perda de empregos e de
rendimentos em alguns setores).
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A internet e o futuro
Imaginários sobre o futuro
Ao pensarem os principais contributos e desafios da internet no horizonte dos próximos vinte anos, os participantes
identificaram tanto contributos positivos como desafios.

Contributos positivos
� Novas possibilidades associadas ao
trabalho (teletrabalho, novas
profissões, produtividade);
� Novas formas de interatividade que
facilitam a comunicação e a
mobilização;
� Acesso à informação, associando
essa acessibilidade a maior
conhecimento;
� Avanços na saúde (medicina, a
telemedicina, ou a conexão de
dispositivos inteligentes a cuidados
médicos);
� Avanços na educação (crescente
digitalização de materiais educativos
e o ensino à distância);
� Maior sustentabilidade no ambiente
e a gestão ‘inteligente’ das cidades
(menos deslocações, menos poluição
e uma gestão mais eficiente do
tráfego nas cidades);
� Novas ferramentas que facilitam a
gestão da burocracia ou a resolução
de crimes;
� Introdução de soluções de
inteligência artificial que podem
trazer benefícios à humanidade
(diminuição da sinistralidade
rodoviária, facilitação na gestão de
cenários de crise).

Desafios
� Impactos psicológicos e nas
relações interpessoais (dependência,
relações emocionais e sexuais,
isolamento);
� Potencial insegurança associada ao
estar online e à cibercriminalidade;
� Desigualdades no acesso à internet
- existindo a necessidade de corrigir
assimetrias no acesso entre regiões e
entre grupos da população;
� Notícias falsas, desinformação;
� Falta de privacidade;
� Impactos ambientais
(sustentabilidade energética da rede);
� Exclusão social (em função da
iliteracia digital, da condição
socioeconómica, ou do grupo etário);
� Regulação deficitária;
� Riscos de saúde (sedentarização e
saúde mental);
� Impactos sobre o trabalho
(potencial aumento dos níveis médios
do desemprego);
� Impacto negativo no pequeno
comércio de rua;
� Erosão da democracia;
� Ciberguerras e ciberconflitos entre
Estados;
� Acentuar das desigualdades sociais.

Eu acho que pode ser positivo. Eu estou a olhar só para o lado
positivo. Que é, tornar os processos mais eficientes e evitar
deslocações desnecessárias. O impacto ambiental … porque
evitando deslocações desnecessárias, no fundo, estamos a
contribuir também para que o impacto ambiental seja inferior,
não é?
Há um aspeto que é fundamental, os equipamentos de
acessos, os tablets, os computadores, ainda não têm preços
acessíveis a toda a população mundial, ok? E portanto, acho
que terão de ter.
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O teletrabalho pode efetivamente ser algo viável graças à
internet e isso permite-nos ter mais tempo para estar com a
família, com os filhos, com os pais, com os avós, com os
amigos, e para termos hobbies que nos completem e nos
façam felizes. Eu gosto muito de acreditar que isso é o futuro.
É a escassez do trabalho. Cada vez vai haver menos emprego,
menos trabalho. Eu acho que a questão está um bocado
relacionado com esta tecnologia, as deslocalizações da
economia, os robots, e a inteligência artificial vão retirar muita
gente do trabalho.

Esperanças em relação ao papel da tecnologia

Receios em relação ao papel da tecnologia
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Governança da internet

76%

O objetivo central desta discussão foi sobre a forma como deveria ser feita a
governança da internet, pensando os vários atores envolvidos.

discorda totalmente ou discorda
da participação do setor privado
(empresas) na governança da
internet. 57% afirmam-no em
relação aos governos nacionais.

A governança da internet é complexa e os compromissos e decisões são,
recorrentemente, difíceis de alcançar porque os vários atores envolvidos
apresentam interesses distintos, que derivam do seu papel específico na
sociedade. Têm sido produzidos modelos, mecanismos e instrumentos legais ao
longo dos anos, de modo a procurar resolver os desafios da internet. Porém, nem
sempre foi possível concretizar as ideias em políticas concretas – nacionais ou
transnacionais – entendendo-se a intricada e alargada rede de partes
interessadas na governança da internet.
No que diz respeito à governança da internet, os participantes valorizaram
substancialmente o papel da academia e da comunidade científica, acreditando
que este é um tema de cariz transnacional, pelo que as decisões tomadas
deverão acontecer maioritariamente em atores transnacionais como as Nações
Unidas e outras organizações internacionais, ou a União Europeia.

74%
concorda totalmente ou
concorda que a governança da
internet deve passar pela
comunidade científica.

73%
concorda que a governança da
internet deve passar pelas
organizações regionais como a
Comissão Europeia, por
exemplo. 64% indica o mesmo
em relação às Nações Unidas.

Não obstante, existem algumas diferenças de perceção sobre quem deve
participar na discussão e quem deve estar envolvido na tomada de decisão. No
que diz respeito à participação na discussão, há perspetivas mais diversas sobre a
inclusão de uma variedade de atores - em particular os cidadãos, a sociedade
civil e a comunidade científica (investigadores e universidades). Recorrentemente,
a presença de empresas e governos nacionais/locais foi considerada como sendo
menos relevante, desconfiando alguns participantes das suas motivações. No que
diz respeito à tomada de decisão, há um entendimento mais restritivo sobre a
intervenção dos atores, colocando-se o nível da decisão preferencialmente na
escala transnacional, ainda que se aponte a maior complexidade dos processos
de decisão nessas organizações.

Para mim devia ser a nível mais global. A ideia que eu tenho é que tudo aquilo que nós
estivemos a falar não acontece só no nosso país. Acontece no resto mundo e em alguns
países bem piores do que o nosso, portanto, acho que devia ser uma coisa falada e
regulamentada... devia ser combatida a nível global.

19

OBSERVATÓRIO DE AMBIENTE, TERRITÓRIO E SOCIEDADE
O OBSERVA – Observatório de Ambiente, Território e Sociedade é um observatório do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), que promove a disseminação de informação sobre a componente social das
questões ambientais e do território. A missão do OBSERVA é o conhecimento das relações entre sociedade, ambiente e
território. Analisa-se tanto os fenómenos sociais que resultam ou são influenciados por questões ambientais e territoriais,
como o modo como as próprias condições ambientais e territoriais são modificadas por fenómenos de natureza social.
Além da divulgação destes projetos, o observatório mantém uma base de dados sobre temas de ambiente. São ainda
parte da atividade do OBSERVA a publicação de estudos, o fornecimento de informação útil à definição de políticas e a
divulgação de conhecimento sobre ambiente, território e sociedade ao público em geral.
www.observa.ics.ulisboa.pt

OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE DA DEMOCRACIA
O Observatório da Qualidade da Democracia (OQD) é um programa de investigação permanente do Instituto de
Ciências Sociais que promove e organiza projectos focados nas diversas características, no funcionamento e na qualidade
dos regimes democráticos. Criado em 2010 com o nome Barómetro da Qualidade da Democracia, o OQD pretende ser
um repositório de informações relevantes acerca dos temas que envolvem a democracia em Portugal e nos demais países
de língua oficial portuguesa. Nesse sentido, o OQD almeja ser um espaço de divulgação e produção de conhecimento
de referência ao nível nacional e internacional.
www.oqd.ics.ulisboa.pt
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