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PREFÁCIO

1. Hoje em dia a Internet chega a milhares de milhões de pessoas por todo o mundo e 
serve como mercado virtual para produtos, informação e ideias. A segunda geração da 
Internet - por vezes denominada "Web 2.0" - tornará possível uma interacção e conexão 
maior entre milhões de utilizadores da web, transformando assim a Internet num espaço 
comum de rede virtual para milhões de pessoas partilharem informações de todo o tipo.

2. Em virtude da dimensão global deste público potencial, a Internet também se tornou 
num fórum extremamente atraente para anunciantes, permitindo-lhes endereçar as suas 
campanhas de forma mais precisa e eficaz, ao invés de anunciar em outros meios de 
comunicação. A publicidade em linha tornou-se num mercado de 27 mil milhões de dólares,
estando prevista a sua duplicação num período de quatro anos, e a vontade de controlar 
parte deste mercado incita várias fusões entre empresas electrónicas, nomeadamente a fusão 
entre Google e DoubleClick(1). A causa deste extraordinário crescimento do mercado deve-se 
ao facto de muitos destes serviços em linha, informação e entretenimento serem gratuitos 
para os consumidores desde que aceitem a publicidade (quer orientada especificamente, quer
não) e aceitando, assim, que o seu comportamento em linha seja detectado. As receitas 
crescentes derivadas da venda de espaços publicitários, nomeadamente através de motores 
de busca como Google, Microsoft e Yahoo, são incentivos importantes para a oferta. Por um 
lado, os serviços gratuitos aumentam cada vez mais a diversidade e a disseminação de 
informação gratuita para os utilizadores da Internet, mas, por outro lado, esses fornecedores 
acabam por detectar o comportamento em linha dos utilizadores, permitindo que os anúncios 
se centrem mais no potencial consumidor de diferentes produtos e serviços.

3. O resultado tem sido a criação de uma estratégia de "marketing de comportamento",
baseada num sistema informatizado de recolha de informação e em publicidade bem 
orientada, infiltrando-se em todos os aspectos das transacções sociais e comerciais -
pesquisa, navegação, colocação em rede, uso do correio electrónico e  chamadas em linha(2). 
No entanto, esta nova situação levanta algumas questões críticas sobre a suficiência das 
indicações providenciadas pelas empresas, o nível de entendimento e controlo por parte dos 
consumidores da sua informação pessoal, assim como da segurança e confidencialidade 
relativas à abundante informação de dados sensíveis de carácter pessoal. Além disso, o 
marketing de comportamento direccionado a indivíduos mais vulneráveis, tais como jovens e 
adolescentes, levanta a questão do grau de protecção da privacidade.

4. Entre outras, foram recentemente levantadas as seguintes questões relativas à 
protecção da privacidade:

- nos EUA, pelo Congresso(3), que realizou várias audições sobre este tema, e pela Comissão 
Federal do Comércio durante a apreciação do processo "Fusão Google-DoubleClick" (4). 
Por conseguinte, a FTC declarou, no seu parecer de 20 de Dezembro de 2007, que '... A FTC 
não tem autoridade jurídica necessária para impor a esta fusão outras condições que estejam 
relacionadas com disposições anti-trust e, por outro lado, fixar exigências de privacidade a 
uma só empresa poderá prejudicar consideravelmente a concorrência nesta vasta indústria 
em rápida evolução 'e entende que esta é uma questão de princípio'. O caminho indicado 
para ultrapassar essas preocupações tem sido (como foi o caso em outras ocasiões, tal como 
o acordo Safe Harbour) desenvolver princípios de auto-regulação da indústria em questão.
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- na Europa, pelas autoridades nacionais para a protecção dos dados, em conjunto com o 
Grupo de Trabalho do artigo 29.º. Numa carta dirigida ao Comissário Kroes, em 23 de 
Outubro de 2007, (que se encontra actualmente a investigar o processo da fusão "Google-
DoubleClick"), o presidente do Grupo de Trabalho lembra que o tratamento de dados 
pessoais na UE está sujeito à legislação nacional aplicável à protecção de dados e que tais 
actividades de tratamento de dados na UE continuarão sujeitas aos princípios da protecção 
de dados da UE e sob o controlo das autoridades nacionais para a protecção dos dados dos 
Estados-Membros em causa, de acordo com o disposto nas Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE.

5. O objectivo do seminário realizado pela Comissão LIBE é examinar, em conjunto com 
as contribuições dos principais actores institucionais, representantes das indústrias e 
consumidores, qual a melhor forma de proteger a liberdade de expressão e o pluralismo da
Internet, protegendo, ao mesmo tempo, os dados pessoais dos utilizadores da Internet. Este 
debate, por sua vez, vem numa altura propícia, dado que recentemente as instituições da UE 
proclamaram de novo a Carta dos Direitos Fundamentais e deram início à revisão da 
Directiva 2002/58/CE sobre a protecção dos dados e dos consumidores no domínio das 
telecomunicações.

Informações sobre a organização (ver também o anexo)

Devido à complexidade e ao número de questões em causa:

- todos os participantes do seminário deverão enviar os seus contributos e comentários por 
escrito antes do seminário (prazo de entrega: sexta-feira, 18 de Janeiro de 2008 às 12 horas).
Estes contributos serão publicados na página de entrada da audição1 para que durante o 
debate os participantes possam fazer uso das contribuições escritas e concentrar-se apenas
nos pontos essenciais das suas mensagens,

- em vez de discursos formais seguidos de debates, os trabalhos serão discutidos em três 
"mesas redondas" , possibilitando aos representantes das instituições, da indústria e dos 
consumidores expressarem os seus pontos de vista ou comentarem questões suscitados nos 
contributos escritos e orais .

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE
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Programa

15:00 - 15:10
OBSERVAÇÕES INICIAIS

Alocução de boas-vindas por Jean-Marie CAVADA, presidente da Comissão LIBE 

15.10 - 15.45
PAINEL I

PRIMEIRA MESA REDONDA:  
A NOÇÃO DE "DADOS PESSOAIS" NO QUADRO DA INTERNET

O Grupo de Trabalho do artigo 29.º considerou, por exemplo, o endereço IP como um dado 
"pessoal", o que poderá ter consequências significativas nos meios de recolha e 
armazenamento de dados:

Intervêm, nomeadamente, os seguintes convidados:
 Peter HUSTINX, AEPD, cuja apresentação se irá centrar no campo de aplicação do 

actual quadro para a protecção da privacidade e a noção de dados pessoais na internet    
 Pamela HARBOUR, Comissária do FTC, que irá apresentar a situação actual do 

debate sobre esta questão nos Estados-Unidos
 Representantes do BEUC e do EPIC 
 Representantes da Federação Europeia de Marketing Directo e Interactivo 

(FEDMA)
 Representantes do Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe) 
 Representantes do Google, da Yahoo e da Microsoft

15.45 - 17.45
PAINEL II

SEGUNDA MESA REDONDA:
COMO PODERÁ A INDÚSTRIA MINIMIZAR A AMEAÇA SOBRE A PROTECÇÃO DE DADOS NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA INTERNET (NOMEADAMENTE ATRAVÉS DOS MOTORES DE BUSCA)

Os motores de busca constituem um importante contributo para a comodidade e 
acessibilidade da Internet. São também, seguramente, um elemento determinante e decisivo 
para o desenvolvimento da Sociedade da Informação Europeia. Contudo, os motores de 
busca não devem ser considerados como um serviço isolado, pelo que estão geralmente 
associados a serviços em linha, tais como serviços de correio electrónico, redes sociais etc., 
que apoiam o utilizador final na gestão da sua vida social digital. Neste contexto, é essencial 
avaliar os problemas específicos levantados por esses motores de busca, o tipo e a 
quantidade de dados conservados, a interacção com o consumidor, as formas de se obter 
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consentimento em caso de utilização de dados, e as políticas de retenção de dados 
específicos. É necessário, ainda, ter em conta as necessidades da indústria e as preocupações 
dos consumidores associadas à publicidade online e à segmentação comportamental.

Intervenções:
a) Representantes da Indústria:

 Peter FLEISCHER, responsável pela protecção de dados da Google, 
 Representantes da Microsoft (ainda por confirmar)
 Representantes da Yahoo (ainda por confirmar)
 Dave MORGAN, Director de estratégia publicitária global da AOL; fundador da 

Tacoda Inc.
  J. Trevor HUGHES, Director executivo da Network Advertising Initiative (NAI)

b)  os representantes dos consumidores BEUC e  EPIC 
c) Sjoera NAS, da APD neerlandesa, que se debruça actualmente sobre as futuras directrizes 

do Grupo de Trabalho do artigo 29.º, no que diz respeito a este tema.
d) Pamela HARBOUR, Comissária da Federal Trade Commission (FTC), que apresentará o 

eventual conteúdo dos princípios de auto-regulação norte-americanos 

17.45 - 18.25
PAINEL  III

TERCEIRA MESA REDONDA:
COMO PODERÁ SER REFORÇADA A LEGISLAÇÃO DA UE ,ASSIM COMO  A SEGURANÇA DAS REDES,

A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E A EXPANSÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS NA INTERNET   

Intervenções: 
 Representante da CE (apresentação das alterações propostas à Directiva 2002/58/CE)
 Pamela HARBOUR, Comissária da FTC, que apresentará a experiência e estratégia 

dos Estados-Unidos neste domínio
 Representante da ENISA (Agência Europeia para a Segurança das Redes e da 

Informação)
 Seguido das intervenções dos representantes das indústrias UE/EUA e dos 

representantes dos consumidores.

18.25 - 18.30
OBSERVAÇÕES FINAIS

Participantes:

Instituições
 Representantes das Direcções-Gerais Concorrência, INFSO e JLS, da Comissão 

Europeia 
 Peter Hustinx , da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados: (confirmado) 
 Peter Schaar, Presidente do Grupo de Trabalho do artigo 29.º (confirmado)
 Sjoera Nas, Autoridade para a Protecção de Dados neerlandesa (confirmado)
 Agência ENISA
 Representantes da FTC norte-americano
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Indústria 
 Representantes do Google, da Yahoo e da Microsoft
 IAB Europe (5)
 Network Advertising Initiative (NAI)(6)
 AOL/Tacoda (7)

Consumidores
 Representantes do BEUC e EPIC
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ANEXO

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA O DEBATE

As apresentações serão limitadas a 5-10 minutos (ver detalhes no programa).
A fim de possibilitar a intervenção do maior número possível de deputados, o tempo de uso da palavra 
durante o debate não excederá 2 minutos por cada contribuição ou pergunta. 
Será concedida a palavra aos deputados pela ordem de recepção dos pedidos. 
Os intervenientes que pretendam complementar as suas intervenções de fundo poderão fazê-lo por escrito, 
mediante apresentação prévia de um documento (de preferência em inglês ou francês, o mais tardar, até 
sexta-feira, 18 de Janeiro às 12.00) ao Secretariado (email: ip-libe@europarl.europa.eu). O documento em 
causa será distribuído durante a reunião.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS INTERESSADOS EM ASSISTIR À AUDIÇÃO 
PÚBLICA

A audição é aberta ao público. Contudo, por razões de segurança, os participantes que não possuam o cartão 
de acesso ao Parlamento Europeu devem obter um passe antecipadamente. Para a obtenção deste passe, é 
favor contactar o secretariado do seminário (ip-libe@europarl.europa.eu) até 17 de Janeiro de 2008. Os 
requerentes devem indicar o nome completo, o endereço e a data de nascimento. Na ausência destas 
informações, o Serviço de Segurança não emitirá títulos de acesso.

Secretariado do
seminário

Telefone Endereço Endereço electrónico

Emilio De Capitani
Chefe de unidade +32.2.284.35.08

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Bruxelas

Martina Sudova
Administratora +32.2.283.14.76

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Bruxelas

Cristina Rodrigues 
Assistente +32.2.284.23.94

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bruxelas

Maria Lazarova
Secretária +32.2.283.23.89

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Bruxelas

Vita Grifita 
Secretária +32.2.284.25.32

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Bruxelas

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13 de Abril de 2007 –A Google compra a Doubleclick, que fornece tecnologia ad serving para edição e publicidade on-line, 
por 3.1 mil milhões de dólares;
30 de Abril de 2007 – A Yahoo compra a Right Media, proprietária da líder em interacção publicitária on-line Direct Media 
Exchange, por 680 milhões de dólares;
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16 de Maio de 2007 – A AOL decide comprar a ADTECH AG, que fornece tecnologia ad serving para edição e publicidade 
on-line;
17 de Maio de 2007 – O WPP Group compra a 24/7 Real Media por 649 milhões de dólares;
18 de Maio de 2007 – A Microsoft compra a aQuantive, uma empresa líder em marketing digital, por 6 mil milhões de 
dólares;
22 de Maio de 2007 – A Axel Springer (uma das maiores editoras on-line da Alemanha e vendedora de espaços publicitários 
on-line e off-line) e a PubliGroupe (líder na venda de serviços para a comunicação comercial) compram a ZANOX.de, uma 
rede líder do marketing de afiliados, por 214.9 milhões de euros;
24 de Julho de 2007 – A AOL compra a TACODA, uma empresa de publicidade on-line especializada na segmentação 
comportamental dos utilizadores da internet (valor desconhecido)
27 de Julho de 2007 -  A Microsoft compra a AdECN, uma companhia de interacção publiciária (valor desconhecido)
4 de Setembro de 2007 – A Yahoo compra a BlueLithium, uma empresa especializada em tecnologias de análise e
segmentação comportamental dos utilizadores da internet, por 300 milhões de dólares
7 de Novembro de 2007 – AOL compra a Quigo, empresa de tecnologia de publicidade on-line.

2 A título de exemplo, o simples acto de introduzir dados num motor de pesquisa pode revelar uma série de informações 
pessoais, tais como problemas médicos pessoais, sociedades, crenças religiosas, preferências políticas, orientação sexual e 
monitorização de investimentos.

3 "Audição da Comissão de Justiça do Senado sobre a fusão Google-DoubleClick. Uma análise da fusão Google-
DoubleClick e da indústria de publicidade on-line: Quais os riscos para a competição e a privacidade". Teve lugar em 
27 de Setembro pela subcomissão da "antitrust, política de concorrência e direitos do consumidor.".
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4 Ver o parecer da FTC em http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf, assim como o parecer favorável do 
Comissário Leibowitz ( http://ftc.gov/os/caselist/ 0710170/071220leib.pdf) e o parecer desfavorável da Comissária Pamela 
Jones Harbour (http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf).
5 A organização representa a indústria de marketing na internet. De forma a ajudar os utilizadores da internet, os proprietários 
de websites e os comerciantes, criou um website, www.allaboutcookies.org, onde explica a tecnologia cookie 
www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org A organização desenvolveu uma série de princípios de auto-regulação, que foram examinados 
pela Comissão Federal do Comércio (FTC), e receberam o seu apoio. Inter alia, os membros das companhias da NAI 
(Network Advertising Initiative) foram obrigados a avisar os consumidores sobre o uso de cookies de terceiros e a 
proporcionar um mecanismo de opt-out para os seus programas de monitorização de publicidade.

7 AOL comprou recentemente a Tacoda, www.tacoda.com, uma empresa especializada na área de segmentação 
comportamental dos utilizadores da internet.
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