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1 - Preâmbulo

A Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais foi criada em 2017. Este é o seu 
segundo relatório de atividades que, na sequência do seu primeiro relatório [link] 
vem demonstrar a atividade efetuada pela Associação na sociedade civil, entre 
janeiro de 2018 e dezembro de 2018.

https://direitosdigitais.pt/media/ficheiros/d3/relatorio_D3_2017.pdf


2 – Atividades realizadas, por ordem cronológica

Janeiro | Parceria com Wikimedia

A Wikimedia é o movimento global por trás de projetos de conhecimento livre como
a Wikipédia. Através de uma parceria inédita com a D3 foi possível ao presidente 
da direção, Eduardo Santos, um encontro nos escritórios da Wikimedia em Bruxelas
para a partilha de conhecimentos e experiências que incidiu principalmente no 
dossier da reforma europeia do direito de autor.

Durante essa mesma semana a associação conseguiu reunir no Parlamento 
Europeu com a eurodeputada Marisa Matias, o eurodeputado João Ferreira, e com 
assistentes do eurodeputado Fernando Ruas e do eurodeputado Marinho e Pinto 
bem como o conselheiro Ricardo Castanheira, da Representação Permanente de 
Portugal junto da União Europeia.

Fevereiro | Nota da D3 sobre posição do Governo em questões de direitos de autor

Após a notícia publicada pelo Dinheiro Vivo sobre a posição de Portugal, Espanha, 
França e Itália em relação ao assunto dos direitos de autor, a D3 publicou no seu 
website uma nota informativa dando conta do que, na opinião da associação, eram 
as questões relevantes sobre essa tomada de posição. 

Fevereiro | Carta aberta sobre a posição do Governo português no debate relativo à 
diretiva europeia de copyright

Seis dias depois da nota informativa do ponto anterior, a D3 publicou uma carta 
aberta sobre dirigida ao Primeiro-Ministro António Costa, ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros Augusto Santos Silva, ao Ministro da Economia Manuel Caldeira 
Cabral, ao Ministro da Cultura Luís Filipe de Castro Mendes e ao Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor. 

Esta carta foi subscrita por outras 9 associações portuguesas. 

Março | ePrivacy: Carta aberta aos Estados-Membros

Na sequência das posições anteriormente adotadas pela D3 e outras associações 
no contexto dos direitos de autor e da ePrivacy, a associação em conjunto com 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/41-carta-aberta-sobre-a-posicao-do-governo-portugues-no-debate-relativo-a-diretiva-europeia-de-copyright
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/41-carta-aberta-sobre-a-posicao-do-governo-portugues-no-debate-relativo-a-diretiva-europeia-de-copyright
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/governo-reve-posicao-sobre-direitos-de-autor-apos-anuncio-da-google/
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/40-a-falsa-dicotomia-entre-autores-e-tecnologicas-o-silencio-sobre-os-direitos-fundamentais
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/39-parceria-com-wikimedia-leva-d3-a-bruxelas


outras 27 associações redigiram uma carta aberta aos Estados-Membros da União 
Europeia. 

Março | Associação D3 dá palestra sobre direitos digitais em escola de Setúbal

Na sequência de um convite da  Escola Secundária Sebastião da Gama em Setúbal, 
a D3 deslocou-se no dia 29 de março à instituição para ministrar uma sessão  sobre
os direitos digitais para os alunos do ensino nocturno EFA- Educação e Formação 
de Adultos,

Abril | Associações publicam carta aberta a Eurodeputado Marinho e Pinto para 
impedir ataques aos direitos fundamentais

A D3 em conjunto com outras associações e comunidades, publicaram uma carta 
aberta sobre a Reforma Europeia do Direito de Autor ao Eurodeputado Marinho e 
Pinto, onde destacam os ataques aos direitos fundamentais, como o direito à 
liberdade de expressão e o acesso à informação, assim como os entraves que a 
reforma vai colocar ao desenvolvimento tecnológico, à investigação científica e ao 
ensino.

Abril | Os milhões da taxa cópia privada

Na sequência da aprovação da Lei n.º 49/2015 5 de junho mais conhecida como 
#PL118 ou Lei da Cópia Privada, que aumenta drasticamente o valor pago por 
alguns materiais informáticos, a D3 publicou uma nota sobre os valores obtidos e 
criticou a forma de atuação do Governo sobre esta matéria. 

Abril | 13 organizações de diversos países pedem à ANACOM que defenda a 
neutralidade da Internet

As práticas de zero-rating em Portugal – mais conhecidas como proporcionando 
consumos grátis para determinadas apps, escolhidas pelo operador – motivaram 
uma queixa por 13 organizações à ANACOM, participação essa co-redigida pela 
D3. 

Abril | 56 organizações escrevem a Alex Voss sobre a 'taxa do link'

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/48-56-organizacoes-escrevem-a-alex-voss-sobre-taxa-do-link
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/47-13-organizacoes-de-diversos-paises-pedem-a-anacom-que-defenda-a-neutralidade-da-internet
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/47-13-organizacoes-de-diversos-paises-pedem-a-anacom-que-defenda-a-neutralidade-da-internet
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/46-os-milhoes-da-taxa-copia-privada
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/45-associacoes-publicam-carta-aberta-a-eurodeputado-marinho-e-pinto-para-impedir-ataques-aos-direitos-fundamentais
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/45-associacoes-publicam-carta-aberta-a-eurodeputado-marinho-e-pinto-para-impedir-ataques-aos-direitos-fundamentais
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/43-associacao-d3-da-palestra-sobre-direitos-digitais-em-escola-de-setubal


A D3 e outras organizações escreveram ao Relator da Comissão de Assuntos 
Jurídicos, Axel Voss sobre o artigo 11º da reforma europeia do direito de autor.

Abril | Bloqueio do Telegram na Rússia é um ataque à liberdade de expressão a 
nível global

A D3, na sequência do bloqueio da ferramenta de comunicação Telegram na Rússia,
assinou uma carta em conjunto com outras associações que  apelam às autoridades
russas no sentido de ser garantido o direitos dos utilizadores da Internet de 
publicarem e navegarem de forma anónima, sendo que quaisquer restrições a estes 
direitos devem ser sujeitos a ordem judicial e cumprir claramente os artigos 17 e 
19(3) do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e os artigos 8 e 10 da 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Maio | Contributo para Projecto de Lei 865/XIII [utilização de dispositivos digitais em
bibliotecas]

A Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais entregou um pequeno contributo 
para o Projecto de Lei 865/XIII, que se encontrava em discussão na Assembleia da 
República. O PL 865/XIII "regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal 
e permite a fotografia digital nas bibliotecas e arquivos públicos".

Junho | Assembleia Geral D3

Convocada em 24 de maio, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação
D3 - Defesa dos Direitos Digitais no dia 20 de junho em Odivelas.

Junho | D3 apresenta queixa à Comissão Europeia sobre retenção indiscriminada de
metadados

Apresentámos uma queixa à Comissão Europeia relativamente à Lei n.º 32/2008 de 
17 de Julho, que determina a conservação e transmissão de dados de tráfego, 
dados de localização e ainda dados conexos relativamente às telecomunicações 
eletrónica dos cidadãos. 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/57-d3-apresenta-queixa-a-comissao-europeia-sobre-retencao-indiscriminada-de-metadados
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/comunicados/57-d3-apresenta-queixa-a-comissao-europeia-sobre-retencao-indiscriminada-de-metadados
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/50-convocatoria-para-assembleia-geral
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/54-contributo-para-projecto-de-lei-865-xiii-utilizacao-de-dispositivos-digitais-em-bibliotecas
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/54-contributo-para-projecto-de-lei-865-xiii-utilizacao-de-dispositivos-digitais-em-bibliotecas
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/52-bloqueio-do-telegram-na-russia-e-um-ataque-a-liberdade-de-expressao-a-nivel-global
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/52-bloqueio-do-telegram-na-russia-e-um-ataque-a-liberdade-de-expressao-a-nivel-global


Julho | Mais de 145 organizações apelam aos eurodeputados para rejeitarem o 
mandato da JURI

Mais de 145 organizações de toda a Europa, incluindo a D3, juntam-se para apelar 
aos eurodeputados no sentido de rejeitarem conceder o mandato da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos (JURI) para iniciar negociações com Conselho e Comissão 
Europeia a fim de chegar a uma versão final da proposta de revisão da directiva do 
Direito de Autor.

Dezembro | Evento: A Reforma Europeia do Direito de Autor e o Interesse Público

No dia 4 de dezembro a D3 co-organizou e participou no evento “A Reforma 
Europeia do Direito de Autor e o Interesse Público”, na Biblioteca Nacional de 
Portugal. Foi representada pelo presidente da direção, Eduardo Santos. 

https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/66-evento-a-reforma-europeia-do-direito-de-autor-e-o-interesse-publico
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/58-mais-de-145-organizacoes-apelam-aos-eurodeputados-para-rejeitarem-o-mandato-da-juri
https://direitosdigitais.pt/comunicacao/noticias/58-mais-de-145-organizacoes-apelam-aos-eurodeputados-para-rejeitarem-o-mandato-da-juri


3. Agradecimentos

A D3 gostaria de agradecer publicamente a todos os que de alguma forma, sócios e
não sócios, têm contribuído positivamente para o desenvolvimento da associação, 
de forma direta ou indireta 

A Direção


