Dia Europeu da Protecção de Dados
2012
“Não atires os dados à sorte” *

Comemora-se amanhã, dia 28 de Janeiro, o Dia Europeu da Protecção de Dados, instituído
pelo Conselho da Europa, para assinalar a data da assinatura, em 1981, da Convenção 108, o
primeiro instrumento legal internacional de protecção de dados pessoais, já ratificado por 43
Estados.
A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) associou-se uma vez mais às
comemorações deste dia, que já é conhecido em todo o mundo como o Dia da Privacidade,
promovendo algumas iniciativas.
Para celebrar a 6ª edição do Dia Europeu da Protecção de Dados, a CNPD lança hoje, no seu
sítio da Internet, o Quiz “Na óptica do utilizador” sobre um conjunto de tópicos relativos à forma
como se utiliza o computador e os serviços da Internet.
O objectivo deste pequeno questionário é testar o nível de consciencialização individual para os
riscos associados à utilização das tecnologias de informação e comunicação, bem como
aprofundar os conhecimentos corrigindo práticas diárias incorrectas.
Os temas abordados são variados e incluem, entre outros, os ficheiros anexos aos emails, as
compras na Internet, as passwords, as cópias de segurança ou os esquemas fraudulentos de
phishing. Trata-se de um exercício de esclarecimento, concebido na perspectiva do utilizador
final e que pretende sensibilizar o público em geral para os cuidados que deve ter para
salvaguardar a sua informação pessoal.

Ainda no âmbito da celebração do Dia Europeu, é instituído o Prémio Ensaio CNPD 2012,
destinado a galardoar os autores de trabalhos académicos ou de outros trabalhos de
investigação sobre protecção de dados pessoais.
O regulamento do Prémio é hoje divulgado no sítio da CNPD, ficando aberto o prazo para a
entrega de candidaturas até 31 de Maio deste ano. Podem concorrer trabalhos realizados nas
diversas disciplinas das Ciências Sociais ou das Ciências e Tecnologias, que tenham por
finalidade contribuir para o estudo da realidade relativa à protecção de dados pessoais. O
vencedor do Prémio Ensaio CNPD 2012 verá o seu trabalho publicado.
O Dia Europeu da Protecção de Dados tem este ano um valor especial, na medida em que o
quadro legal de referência de protecção de dados se encontra em processo de revisão, quer
pelos trabalhos preparatórios de alteração da Convenção 108 que o Conselho da Europa está a
levar a cabo, quer pelas propostas tornadas públicas esta semana pela Comissão Europeia, com
vista à revisão da Directiva de Protecção de Dados e ao alargamento da protecção de dados ao
nível da UE ao sector da cooperação policial e judiciária.
Nos vários fóruns europeus e internacionais onde está representada, a CNPD tem vindo a
acompanhar e a contribuir para este processo de actualização, que terá em 2012 um ano chave
de debate e intervenção, que se espera profícuo no reforço efectivo dos direitos, liberdades e
garantias dos cidadãos.
Num contexto de mudança, torna-se indispensável a sensibilização e a participação de cada um
e de todos na defesa daquilo que é um direito fundamental dos indivíduos e um bem colectivo
das sociedades livres e democráticas: a protecção de dados pessoais e da privacidade.
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* Uma das melhores frases do Concurso Um Slogan pela Privacidade, realizado nas escolas em 2010
no âmbito do Projecto DADUS, da autoria do Gonçalo, de 10 anos, aluno do 4.º ano da Escola Básica
Artur Martinho Simões, na Amadora.

