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A confiabilidade, como valor independente, é o critério mais importante que deve inspirar as políticas de
governo, as tecnologias, os serviços e a informação, na internet aberta e igual para todos

www.isoc.pt

ISOC Portugal Chapter

Participe com a ISOC.PT na defesa de
uma Internet Neutra, Segura, Confiável
e Aberta para todos.

1992 - 2017: Os 25 anos da INTERNET SOCIETY
Celebrando os 25 anos da Internet Society, várias iniciativas têm vindo a ser
promovidas, com ampla participação das diversas comunidades nacionais nos
diversos países.
Ver as iniciativas em curso em: h
 ttps://www.internetsociety.org/25th.
São particularmente interessantes as reflexões sobre o passado da Internet mas,
principalmente, as análises sobre o futuro e os fatores-chave de impacto
relacionados.
As reflexões e o debate têm incidido em fatores tão diversos, tais como: o fatores de natureza económica e a
evolução da economia global; os efeitos da desigualdade de oportunidades entre pessoas, países e regiões; as
repercussões dos avanços da inteligência artificial; o papel e o posicionamento dos governos como fatores de
mudanças; os fatores associados à defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; os problemas das
ciberameaças e a cibersegurança à escala global; os fatores de impacto do progressivo alargamento da Internet
das coisas; as mudanças e repercussões culturais e societais; ou os avanços contínuos na área das
comunicações e interoperação de sistemas cada vez mais abrangentes e complexos.
Ver mais em: h
 ttps://www.internetsociety.org/future-internet)

Internet Community 2017:
Edição especial à volta do mundo com a participação
da comunidade ISOC.PT
A comunidade ISOC.PT participará no evento Internet Community 2017 - um evento
organizado à escala mundial para celebrar os 25 anos da ISOC. Este evento envolve a
participação das comunidades ISOC de capítulos de diversos países, num périplo que
percorre várias cidades à volta do Mundo.
Ver: https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017
A ISOC.PT organizará a sua participação num evento para o qual convida desde já
todos os seus membros e todos os interessados

Junte-se a nós no LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no dia
19/Setembro/2017 das 9h30 às 17h30 e acompanhe das 12h00 às 13h00 a sessão de
participação da comunidade ISOC.PT que será difundida para todo Mundo

Agenda:
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017/schedule
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As reflexões de Vincent Cerf sobre os avanços da Inteligência Artificial
Como reagir aos avanços da Inteligência Artificial numa era sem precedentes dos processos de automatização da
decisão? Vincent Cerf responde a esta questão dizendo que a sobrevivência neste novo mundo exigirá cada vez
mais que as pessoas adquiram hábitos de aprendizagem e de aquisição contínua de conhecimento, durante toda a
vida. Ver mais em: h
 ttps://www.siliconrepublic.com/machines/vint-cerf-interview-ai

Bloqueio da Internet na
Venezuela

O bloqueio da Internet: prática admissível num estado de
direito?

Em 13 de Maio, um Decreto
presidencial na Venezuela
declarando o estado de emergência
e de excepção, abrange medidas
punitivas e de promoção de
filtragem de conteúdos e
informações na Internet, por parte
dos cidadãos.
> Clique aqui para mais informação

Continuamos a observar práticas de bloqueio da Internet. Com a
conivência de operadores e provedores de serviços, governos e diferentes
instituições, socorrem-se destas práticas para coartar liberdades
fundamentais digitais, muitas das vezes, sem o necessário escrutínio
judicial. A Internet Society, por exemplo, tem manifestado a sua apreensão,
imediata, com tais práticas. As comunidades ISOC espalhadas pelo
mundo, têm regularmente abordado esta matéria, com o rigor e com as
cautelas que se exigem.

Os jornalistas, a segurança
informática e o domínio das
ferramentas de proteção das
fontes e gestão de dados
privados

As decisões de bloqueio da Internet, um pouco por todo o Mundo, tendem
a surgir associadas a países em estado de guerra ou em situação de
conflitos sociais graves. Não obstante, notamos, também, que são práticas
comuns em países cujo estado de direito democrático é frágil, ou, ainda,
onde e quando os interesses dos cidadãos se encontram capturados por
determinados interesses políticos ou económicos que se lhes sobrepõem.

A salvaguarda das fontes e o
escrutínio cuidadoso da gestão de
dados privados, é um aspeto que
exigirá cada vez mais dos
jornalistas o domínio de
ferramentas e conceitos de
segurança informática. Neste site,
aborda-se a problemática da
preparação dos jornalistas para
esta aprendizagem.
> Clique aqui para ver mais

Vide, por exemplo:
https://www.internetsociety.org/doc/internet-content-blocking

Infelizmente, a solução aparentemente simples da prática de bloqueio da
Internet tem sido usada para resolver problemas complexos. Além de uma
duvidosa eficácia que lhe subjaz, por exemplo, a salvaguarda da
propriedade industrial ou intelectual; a defesa de direitos de autor; a
proteção de crianças no contexto online; ou, a criminalidade informática;
sendo problemas graves, deverão ser combatidos pelos mecanismos
judiciais ao serviço e na promoção do estado de direito democrático,
sempre com respeito pelas liberdades fundamentais de todos os atores
estaduais. Só desta forma, e num plano de colaboração em que todos os
utilizadores tenham voz, entendemos, se fará a promoção devida de uma
utilização higiénica e confiável desta ferramenta que é de todos nós, a
Internet.
Destarte, e finalmente, não nos parece aceitável que certas decisões de
bloqueio da Internet fiquem à margem da Lei e do necessário escrutínio
judicial, resultantes de decisões arbitrárias, para-judiciais, à margem dos
princípios fundamentais do estado de direito democrático

A persistência no feminino: por uma Internet segura e confiável
A promoção dos direitos das mulheres também se faz na salvaguarda de uma Internet segura e confiável, com
igualdade de oportunidades e sem diferenças de género. A realidade desta desigualdade é aqui denunciada por
Constance Bommelaer Leusse, ISOC Senior Director, Global Internet Policy.
Ver em: https://www.internetsociety.org/blog/public-policy/2017/03/not-backing-down-women-across-globe-fighting-make-internet-safe

Internet Measurement: observando o impacto da Internet
A iniciativa Internet Measurement é uma ação da ISOC para promoção do estudo do impacto das tecnologias,
políticas de gestão e governo, bem como de diversos esforços de desenvolvimento da Internet, dando a
conhecer as suas repercussões sociais e económicas. A iniciativa resume um conjunto de links e dados
relevantes que podem ser consutados em:
https://www.internetsociety.org/publications/internet-measurement-project
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