
PROTEGER
OS DADOS PESSOAIS
Na internet e nas redes sociais

Independente • Credível • Perto de si



2 | PROTEGER OS DADOS PESSOAIS



ÍNDICE

DECO PROTESTE, Lda. • Av. Eng. Arantes e Oliveira, 13, 1.º B • 1900 ‑221 LISBOA Maio de 2018 
Tel. 808 200 146/218 410 801 • www.deco.proteste.pt

Esta publicação, no seu todo ou em parte, não pode ser reproduzida nem transmitida por qualquer forma ou processo, eletrónico, 
mecânico ou fotográfico, incluindo fotocópia, xerocópia ou gravação, sem autorização prévia e escrita da editora.

Seleção e edição 
de textos 
João Tomé

Projeto gráfico 
e paginação 
José Domingues

Editor responsável 
Cláudia Maia

Coordenação editorial 
João Mendes 
e João Tomé

Depósito Legal 
440989/18

ISBN 
978-989-737-104-2

Impressão 
AGIR 
Rua Particular 
Edifício Agir 
Quinta de Santa Rosa 
2680 -458 CAMARATE

PROTEGER OS SEUS DADOS 4

O VALOR DAS REDES SOCIAIS 7

PROTEGER OS SEUS DADOS NAS REDES SOCIAIS 11

APAGAR A SUA CONTA NAS REDES SOCIAIS 16

RGPD: DIREITO AO ESQUECIMENTO E O IMPACTO NAS COMPRAS ONLINE 20

A polémica recente em torno do Facebook, que afetou 87 milhões de 
utilizadores, que viram os seus dados pessoais utilizados indevidamente, 
trouxe maior atenção à privacidade, tanto na internet como nas redes sociais. 
Se pensarmos bem, percebemos que revelamos muita informação pessoal 
na internet e nas redes sociais. Não o incomoda que qualquer pessoa possa 
saber o que pesquisou na noite anterior? Ou que alguns dos comentários 
que partilha com os seus amigos no Facebook sejam tornados públicos 
ou sejam usados de forma a manipulá ‑lo? O poder das redes sociais e da 
internet em geral – e o conhecimento acumulado sobre os nossos hábitos, 
gostos, amigos, conversas e afins – pode ter um impacto negativo. Só quando 
estamos expostos é que percebemos quanta informação pessoal colocámos 
na ‘rede’. Nas próximas páginas falamos de redes sociais, desde a sua 
importância até às dicas para se proteger o melhor possível. Em último caso, 
explicamos como pode sair das várias redes sociais.
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Dicas gerais para ficar  
protegido

Wi ‑Fi público

Antes de se ligar a uma rede pública, 
lembre ‑se de que os dados que enviar 
e receber podem ser intercetados e 
gravados por alguém que use a mesma 
rede. Por isso mesmo, não convém usar 
este tipo de ligação para enviar dados 
pessoais, ou seja, deve evitar fazer ope‑
rações bancárias online ou enviar e ‑mails 
privados usando Wi ‑Fi público.

Compras online

Opte por sites e empresas credíveis e 
não aceda através de links por e ‑mail, co‑
mentários de blogues ou redes sociais. 
Não aceite memorizar a palavra ‑chave 

PROTEGER 
OS SEUS DADOS 

pelo navegador para sites de bancos, 
lojas e outros que guardem dados sen‑
síveis. No caso de usurpação do cartão 
deve alertar de imediato o emitente. A 
partir desse momento, qualquer transa‑
ção passa a ser da responsabilidade do 
seu banco. Mesmo antes de fazer essa 
comunicação, a responsabilidade máxi‑
ma do utilizador está limitada a 150€.

Homebanking

Prefira sempre digitar manualmente o 
endereço do banco na barra de endere‑
ços e nunca aceder através de links. Não 
feche a janela do navegador sem antes 
terminar a sessão. Os cartões matriz e 
a confirmação por SMS são medidas de 
validação suplementares que aumentam 
a segurança. 

Navegação em modo anónimo

O modo de navegação anónimo (ou 
privado) evita que a informação sobre 
os sites que visitou fique registada no 
computador. Ainda assim, convém lem‑
brar que não há privacidade total, uma 
vez que o ponto de acesso ou o servidor 
pode registar os dados de navegação.
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Passwords

Quanto mais complexa, melhor. É acon‑
selhável a utilização de carateres es‑
peciais. Mas convém que seja algo de 
que  se lembre facilmente. Em vez de 
usar uma palavra ‑passe, use uma “frase‑

‑passe”. Por exemplo, a frase “Eu  tra‑
balho na Deco Proteste!” pode ser 
substituída pelas letras iniciais, ou seja: 
 “ETNDP”. Pode ainda alternar minúscu‑
las com maiúsculas, inserir algarismos 
e substituir algumas letras por símbo‑
los “€TnDp!”. Fica com uma password 
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 segura e fácil de memorizar. Nunca de‑
fina uma password “lógica”, por exem‑
plo, com o seu primeiro nome + data 
de nascimento (como Pedro1231976, por 
exemplo). 

Todos os anos é revelada a lista das 
piores passwords do mundo, pela em‑
presa SplashData. Em 2017, o top 5 era 
composto por ‘123456’, ‘password’, 
‘12345678’, ‘qwerty’ e ‘12345’. Estas são 
palavras ‑passe a evitar.

OUTROS CUIDADOS 

Aceitação dos Termos e Condições

A maior parte dos serviços na internet 
obrigam ‑no a aceitar os seus Termos e 
Condições (ou T&C). Estes não devem 
ser aceites de ânimo leve, sem que seja 
feita uma leitura (nem que seja na dia‑
gonal) dos aspetos mais críticos – o que 
também serve para que use os serviços 
em causa com algum conhecimento 
da forma como os seus dados vão ser 
utilizados (pode escolher por mais ou 
menos consoante estas condições). Ou 
seja, caso exista uma separação dos ter‑
mos de utilização gerais dos que estão 
ligados à recolha de dados pessoais, 
leia estes últimos antes de aceitar.

Rever opções de partilha

Lembre ‑se de que a qualquer altura 
pode rever as suas opções de partilha 
de dados pessoais. A partir do final de 
maio, com o novo regulamento euro‑
peu – pode ler mais sobre o assunto 
a partir da página 20 – já plenamente 

em vigor, passa a ser obrigatório que 
haja clareza e simplicidade sobre o 
uso dos seus dados e, teoricamente, 
o utilizador passa a ter escolha mais 
facilitada para optar sobre aquilo que 
é ou não partilhado. 

Remoção de dados pessoais 

Vai desfazer ‑se do seu produto IoT (In‑
ternet of Things – produtos caseiros 
que estão ligados em rede)? Nunca o 
faça sem limpar os seus dados pessoais, 
como é o caso de fotos, documentos, 
contas de e ‑mail associadas ou contas 
de redes sociais ou outro tipo de ser‑
viços. Faça uma cópia dos dados que 
pretende manter, depois faça um reset 
ao aparelho e verifique finalmente se 
ficou algum “rasto” da sua atividade. 
O mesmo conselho serve para compu‑
tadores, smartphones, tablets ou outros 
aparelhos com acesso à internet e onde 
tenha inserido dados pessoais. 

Autenticação em dois passos

Cada vez mais serviços online disponibi‑
lizam a autenticação em dois passos que, 
tipicamente, consiste na password e numa 
mensagem de SMS (ou outra). Assim, ga‑
rante que mesmo que a sua password fi‑
que comprometida, só quem tem acesso 
ao seu telefone pode aceder à sua infor‑
mação. Sempre que possível, opte por 
esta segunda hipótese que lhe será útil, 
inclusive, se se esquecer da password. 
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O VALOR DAS  
REDES SOCIAIS 

No princípio era a curiosidade, hoje é 
o verbo “comunicar”. As redes sociais 
tornaram ‑se uma presença obrigatória 
para a maioria das pessoas com presen‑
ça na internet e das várias marcas locais 
e globais, que tiveram de adaptar ‑se a 
estes novos canais de comunicação. Fa‑
cebook, Twitter, Instagram e companhia 
têm mudado ao longo do tempo, espe‑
cialmente no que diz respeito ao uso do 
algoritmo para fidelizar utilizadores e 
agradar aos anunciantes. 

Foi precisamente a necessidade de agra‑
dar aos anunciantes e parceiros externos 
que levou ao escândalo recente entre a 
Cambridge Analytica e o Facebook. O 
caso comprometeu dados pessoais de 
cerca de 87 milhões de utilizadores da 
rede social – incluindo o próprio Mark 
Zuckerberg, CEO do Facebook. Só em 
Portugal foram 68 mil os afetados. 

Em resumo: a consultora inglesa Cam‑
bridge Analytica terá usado os dados 
pessoais dos utilizadores para lhes enviar 
mensagens políticas selecionadas – nes‑
te caso, a empresa trabalhou nas cam‑
panhas dos norte ‑americanos Ted Cruz 
e Donald Trump. Tudo terá começado 
através de um jogo (quiz) de Facebook. 
Foi assim que os utilizadores partilharam 
os seus dados pessoais, sem se aperce‑
berem do verdadeiro alcance do quiz.

Uma coisa parece certa, não foi só nos 
Estados Unidos que houve tentativa de 
manipulação dos eleitores pelas redes so‑
ciais. Mas, mais preocupante, é a grande 
possibilidade desta não ter sido a última. 
Por isso, a DECO PROTESTE defende a 
regulação e já esteve reunida, em con‑
junto com outras associações de consu‑
midores, com o Facebook, que mostrou 
abertura a novas regras, em adotar práti‑
cas mais claras e em compensar os con‑
sumidores cujos dados foram expostos.

Facebook 

O Facebook permite parti‑
lhar informação em diversos 
formatos com amigos, fami‑
liares, colegas de trabalho ou 

outras pessoas. Inicialmente criado como 
uma rede de uma comunidade escolar, 
o Facebook depressa se expandiu fora 
deste contexto para organizações, redes 
regionais e utilizadores (mais de dois mil 
milhões) em qualquer parte do mundo. 

Atualmente, privilegia publicações de ami‑
gos e familiares em detrimento de páginas 
de marcas. Publicações com links externos 
e imagens são cada vez mais penalizados. 
As marcas são levadas a apostar em con‑
teúdos que estimulem a discussão e a par‑
tilha entre os utilizadores. 
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96%
dos utilizadores de 
redes sociais em 

Portugal têm conta 
no Facebook

50%
dos utilizadores de 
redes sociais em 

Portugal têm conta 
no Instagram

76%
usam smartphone 

para aceder às 
redes sociais

89%
veem
vídeos

89%
costumam ver 

vídeos nas 
redes sociais 

19%
abandonaram

uma rede social 
no último ano

O VALOR DAS REDES SOCIAIS 
E A POLÉMICA

Fonte: estudo Os Portugueses e as Redes 
Sociais 2017, do Grupo Marktest
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Publicar conteúdos de interesse do 
público ‑alvo, através de publicações 
promovidas com segmentação, e apos‑
tar no vídeo e em novos formatos, como 
os Instant Articles, permite alcançar mais 
pessoas no seu mural e atingir diferentes 
objetivos, da interação à conversão. 

YouTube

Fundado por três pioneiros 
do sistema de pagamento 
PayPal, o YouTube é o site 
mais popular de partilha de 

vídeos na internet. Filmes, videoclipes e 
materiais caseiros: os utilizadores podem 
publicar qualquer vídeo, exceto os pro‑
tegidos por copyright. Os vídeos podem 
ainda ser disponibilizados em blogues 
e sites pessoais através de mecanismos 
(APIs – Application Programming Interfa‑
ces) desenvolvidos pelo YouTube. 

Para publicar vídeos ou comentar no You‑
Tube, os utilizadores têm de criar uma 
conta no Google+. Esta plataforma agre‑
gadora de serviços Google recolhe infor‑
mações comportamentais e associa ‑as 
a um perfil. Por isso, é considerada um 
serviço de identidade (e não tanto uma 
rede social). 

LinkedIn

É uma rede profissional, onde 
os utilizadores gerem o perfil 
e os contactos segundo os 
seus interesses. 

Permite manter uma lista detalhada de 
contactos, com a indicação da ativi‑
dade profissional e da empresa onde 
trabalham. Também é útil para pesqui‑
sar novos contactos e obter referências 
profissionais. 
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Twitter 

É uma plataforma de micro‑
blogue, onde se publicam 
mensagens curtas até 280 
carateres (aumentou recen‑

temente) conhecidas como tweets. Esta 
limitação foi criada para torná ‑lo com‑
patível com telemóveis e mensagens de 
texto e hoje é a sua mais ‑valia. 

Os utilizadores recebem informação 
de forma rápida e resumida, maiorita‑
riamente em dispositivos móveis. Entre 
as suas funcionalidades mais popula‑
res encontram ‑se o retweet (partilha 
de tweets de outros utilizadores) e a 
hashtag. 

Instagram 

É uma das redes sociais com 
crescimento mais rápido. Um 
ano e meio depois do lan‑
çamento, o Instagram (que 

atualmente pertence ao Facebook) já 
tinha mais de 100 milhões de utilizado‑
res ativos. Esta plataforma baseia ‑se em 
imagens e pequenos vídeos com um ín‑
dice de interação bastante elevado, sob 
a forma de "Gostos" e comentários. 

Um fenómeno chamado  
Insta Stories

Chegaram em agosto de 2016 e foram 
um sucesso instantâneo. As Instagram 
Stories (também conhecidas como Ins‑
ta Stories) permitem partilhar cada mo‑
mento do teu dia durante 24 horas. Mas 
sofrem do “efeito Cinderela” – ao soar 
das 12 badaladas, desaparecem (embora 
agora seja possível selecionar algumas 

para figurarem sempre no perfil do utili‑
zador). À medida que se acrescenta fotos 
e vídeos, os conteúdos são apresentados 
num formato de slideshow e compõem 
uma história. 

Esta funcionalidade é basicamente uma 
cópia das Snapchat Stories e teve um im‑
pacto bastante negativo na popularida‑
de destas últimas. Em apenas seis meses, 
as Insta Stories alcançaram 150 milhões 
de utilizadores diários, quase o mesmo 
número de utilizadores ativos de toda a 
app do Snapchat. 

Com as Insta Stories, os utilizadores não 
publicam diretamente no perfil, o que 
os incentiva a partilhar mais conteúdos, 
tanto quanto a criatividade o permitir. 
É possível acrescentar texto (simples ou 
hashtags) e ícones. 

Quanto à privacidade, a história terá as 
mesmas definições da conta do utiliza‑
dor, ou seja, poderá ser pública ou par‑
tilhada apenas com os teus seguidores. 
Mas é possível ocultá ‑la para que uma 
pessoa específica não a veja, mesmo 
que seja seu seguidor. Pode ainda saber 
quem já viu a sua história e publicar ima‑
gens ou vídeos da mesma no seu perfil. 

Pinterest 

Ferramenta de marcadores 
visuais, o Pinterest é uma 
das redes que mais explora 
a dimensão visual da inter‑

net. Com um público maioritariamente 
feminino, é muito utilizado para pesqui‑
sar ideias de moda, decoração, culinária, 
saúde e conselhos de faça você mesmo 
(DIY – Do It Yourself). Permite criar ál‑
buns, que funcionam como inspiração. 
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As redes sociais são tão populares quan‑
to perigosas, devido aos dados sensíveis 
que lá colocamos (não temos noção de 
que alguns deles podem ser usados para 
nos vender produtos ou, em último caso, 
até manipular). Por isso, convém reduzir 
o risco fazendo opções para o seu perfil. 

Escolha os dados a publicar e persona‑
lize as opções que tem ao seu dispor 
sobre o que partilhar e com quem. O Fa‑
cebook é um dos locais onde coloca‑
mos mais informação pessoal, tal como 
o Google. Por exemplo, se quiser que 
só uma lista de amigos veja um álbum, 
defina o grupo em “editar privacidade”. 
Vejamos, então, mais conselhos práticos.

Privacidade a priori

Cabe a cada um zelar pela sua privacida‑
de. Numa conversa as palavras esfumam‑
‑se, mas, na internet, ficam para sempre 
e podem mesmo chegar a destinatários 
improváveis. Aqui ficam alguns conselhos 
gerais para começar: 

›  Princípio base. Se quiser ter a certeza 
de que algo não irá cair em mãos erra‑
das, não o ponha na Internet; 

›  Pense duas vezes antes de publi-
car online. É fácil colocar uma infor‑
mação ou uma fotografia na Internet, 

PROTEGER  
OS SEUS DADOS  
NAS REDES SOCIAIS 

mas é muito difícil retirá‑la de lá. Mes‑
mo quando julga tê‑la apagado, ela 
pode reaparecer noutro lado. Assim, 
certifique‑se de antemão de que essa 
informação pode ser vista por toda a 
gente, incluindo amigos, conhecidos 
e desconhecidos, mas também pes‑
soas com quem tem objetivamente 
uma má relação ou até um potencial 
empregador; 

›  Não divulgue dados privados. Guar‑
de só para si os seus números de 
conta, nomes de utilizador e palavras‑
‑passe. Não publique números de 
telefone, moradas, nomes de escolas 
que frequentou, empresas onde tra‑
balhou ou outros locais identificáveis. 
Estas informações podem ser usa‑
das para o identificar e localizar. Pela 
mesma razão, não coloque fotografias 
que permitam identificar a sua locali‑
zação, a sua morada ou o seu local de 
trabalho; 

›  Respeite a vida privada dos outros. 
Antes de publicar na Internet fotogra‑
fias ou vídeos onde aparecem outras 
pessoas, peça a sua autorização. 

›  Não aceite qualquer pessoa. Seja 
seletivo na escolha dos seus amigos 
virtuais. Aceite apenas pessoas que 
conhece pessoalmente e resista à ten‑
tação de ter uma longa lista de amigos. 
Ninguém tem milhares de amigos. E se 
aceitar alguém na sua rede, mas depois 
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chegar à conclusão de que não confia 
nessa pessoa ou que ela o incomoda, 
remova a ligação. 

›  Utilize subgrupos. Todos os contac‑
tos do Facebook são “amigos” por 
defeito. Contudo, é mais provável que, 
além dos amigos propriamente ditos, 
a lista inclua familiares, conhecidos, 
colegas, etc. Agrupar estas pessoas 
em diferentes categorias permite‑lhe 
partilhar apenas os conteúdos mais 
adequados com cada uma delas. Por 
exemplo, uma fotografia de uma saída 
noturna com os seus amigos e um arti‑
go sobre um assunto profissional com 
os seus colegas. 

›  Controle as identificações. Qualquer 
pessoa pode identificá‑lo em mensa‑
gens ou fotografias, bastando, para 
isso, inserir o seu nome (é aquilo a que 
vulgarmente se chama "tagar"). Mas é 
possível controlar as identificações e 
evitar que todos os seus contactos sai‑
bam onde foi na noite anterior e com 
quem. 

›  Não diga onde está. Se utilizar apli‑
cações no seu smartphone ou tablet, 

a sua localização poderá ficar asso‑
ciada a cada fotografia ou mensa‑
gem que publicar, graças à função 
GPS do equipamento. Será que quer 
mesmo que toda a gente saiba onde 
está? Além disso, ao revelar a sua lo‑
calização, está também a indicar onde 
não está. Uma mensagem a anunciar a 
sua chegada aos Trópicos poderá dar 
ideias a um potencial ladrão, que fica 
a saber que a sua casa estará vazia 
por esses dias. 

A maioria das empresas e páginas na 
internet utiliza dados pessoais tornados 
anónimos (ou seja, não é possível iden‑
tificar as pessoas a que respeitam) para 
as suas ações de marketing. Ainda assim, 
vale a pena verificar as regras de confi‑
dencialidade, sobretudo se lhe parecer 
que as informações solicitadas não são 
necessárias para a prestação do serviço. 
Muitas vezes, é necessário efetuar uma 
inscrição para comprar um objeto ou 
serviço online. Forneça apenas os dados 
obrigatórios; em geral, estes estão assi‑
nalados com um asterisco (*). 
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O caso específico do Facebook 

Limitar ou restringir o acesso 
às terceiras partes

As aplicações do Facebook podem ser 
muito divertidas, mas também são se‑
dentas de dados pessoais, como se viu 
recentemente no caso do escândalo da 
fuga de dados do Facebook para a em‑
presa Cambridge Analytica. Não é por 
serem gratuitas para o utilizador que não 
cobram um preço pela sua utilização. 
Neste caso é pago com dados pessoais, 
vendidos depois a empresas para efeitos 
de publicidade ou marketing.

Para ver quais as aplicações que têm 
acesso à sua informação, vá às Defini‑
ções (veja onde estão na página seguin‑
te), no menu lateral esquerdo carregue 
em Apps e escolha eliminar nas aplica‑
ções que não quer que acedam a infor‑
mação sua (idealmente, remova todas).

Ainda neste menu vá a Aplicações, sites 
e plug ‑ins e selecione Editar e depois 
Disable platform. Imediatamente em 
baixo, na opção Apps que outras pes‑
soas usam, carregue em Editar e remova 
a marcação de todas a informações que 
não quer que sejam utilizadas por outros 
utilizadores.

Evite que o sigam entre sites

Muitos sites usam técnicas para rastrear 
os seus utilizadores, que depois forne‑
cem ao Facebook dando informação 
sobre os conteúdos que visitou. Fazem 
isto a partir dos conhecidos cookies ou 
de técnicas mais sofisticadas como o de-
vice finger print (consiste na combinação 

das várias características do seu equipa‑
mento ‑ versão do sistema operativo, dia‑
gonal de ecrã, etc. ‑ para identificar um 
utilizador).

O melhor a fazer para contornar estes 
mecanismos é instalar um adblocker, ou 
seja, uma extensão no navegador que 
 limita a utilização destas ferramentas. 
Sugerimos, por exemplo, o Disconnect, 
o MyPermissions ou o Ghostery.

Desligar os serviços de localização

Por defeito, o Facebook recolhe informa‑
ção sobre a sua localização. Isto permite‑
‑lhe atualizar o seu estado e/ou dizer aos 
seus amigos onde está. Atualmente, tan‑
to no Android como no iOS, a primeira 
vez que usa a aplicação, esta pede ‑lhe 
acesso à sua localização. Manda a pru‑
dência que recuse esta permissão.

No iPhone vá a Definições>Privacidade 
>Serviços e localização>Facebook e es‑
colha a opção Nunca.

Em Android é em Definições>Aplicações 
e notificações>Permissões da aplicação> 
Localização, e remova o visto no 
Facebook.

Controle quem o vê e o que partilha

No menu Privacidade, acessível a partir 
das Definições, escolha Apenas eu em 
Quem pode ver as tuas publicações 
futuras? Na opções Limitar o público 
para publicações antigas na tua cro‑
nologia clique em Limitar Publicações 
Antigas. Em baixo, em Quem pode ver a 
tua lista de amigos? Deve escolher Ape‑
nas Eu (continua na pág. 15).
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3. Depois, na mesma secção, veja as Preferências. Aqui, 
ao carregar em Editar, pode desativar a possibilidade 
de interagir com Apps, sites e jogos no Facebook e, em 
Notificações de jogos e apps, pode desativar os pedidos 
para jogar jogos ou aderir a apps (o Facebook alterou já 
em maio esta secção, que já não tem a opção Apps que 
outras pessoas usam)

2. Carregue em Apps e sites (como está 
na imagem do lado direito) e escolha 
remover as aplicações que não quer que 
acedam a informação sua (como pode ver 
na figura por baixo, do lado esquerdo)

1. Para gerir as aplicações 
no Facebook: vá às Definições, 
no menu lateral esquerdo
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Nas duas opções seguintes, Quem pode 
encontrar ‑te através do endereço de 
e ‑mail que registaste? e Quem pode 
encontrar ‑te através do número de tele‑
móvel que registaste? selecione apenas 
Amigos.

A última é também de extrema impor‑
tância: Queres que as ferramentas de 
pesquisa fora do Facebook apresentem 
uma ligação para o teu perfil? Não que‑
rendo, deverá desmarcar a caixa Permitir 
que ferramentas de pesquisa fora do 
Facebook apresentem uma ligação para 
o teu perfil.

Na nossa timeline (ou mural) também há 
informação sensível que pode controlar e 
limitar, até para evitar surpresas desagra‑
dáveis. Deve, desta forma, impedir que 
outros possam postar automaticamente 
no seu mural. É preferível optar antes por 
ter que aprovar previamente as publica‑
ções, antes de todos as puderem ver. 

"Likes" trazem publicidade

Grande parte dos conteúdos do seu feed 
de notícias são baseados em "Likes" que 
fez noutras publicações. Para evitar que 
o Facebook utilize os seus "Likes" ou 
"Gostos" para lhe vender produtos vá a 
Definições>Anúncios e, na secção Defini‑
ções de publicidade, desative os Anún‑
cios com base nos sites e nas apps que 
usa, diga que Não em Anúncios em apps 
e sites fora das empresas do Facebook 
e escolha De ninguém em Anúncios rela‑
cionados com ações sociais.

Apague a sua conta, se já não lhe 
interessar 
Tem o seu perfil numa rede social que 
nunca utiliza ou considera que as vanta‑
gens não compensam os riscos? Apague 
a sua conta. Vemos de seguida como o 
pode fazer. 
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As redes sociais podem ser uma benesse 
da comunicação, colocá‑lo em contacto 
direto com amigos, familiares e conhe‑
cidos, permitem ficar a saber o que se 
passa nas suas vidas ou no mundo que 
o rodeia. Mas chegam a tornar ‑se num 
vício ou num sorvedouro de tempo e de 
atenção. 

Seja porque quer ter mais tempo e me‑
nos distrações, ou porque não quer a sua 
informação pessoal na internet, se dese‑
jar desativar todas as suas contas pode 
não ser fácil. As redes sociais são empre‑
sas e os utilizadores e a sua informação 
são a sua forma de ganhar dinheiro. 

Adeus ao Facebook 

É a rede social mais popular – embo‑
ra envolta em polémica por estes dias. 
Uma conta com alguns anos pode ter 
muita informação pessoal do seu utili‑
zador, a  maior parte das vezes mais do 
que cada um pensa. Desativar a conta 
permite ao utilizador sair da rede, mas 
toda a informação continua intacta nos 
servidores do Facebook, só não está visí‑
vel no site. Daí que, quando quiseremos 
reativar – até porque o Facebook espera 
sempre, ansiosamente, o nosso regresso 
–, toda a nossa informação antiga fica 
disponível de forma imediata. 

APAGAR  
A SUA CONTA  
NAS REDES SOCIAIS 

Como desativar? É preciso ir a Defini-
ções, carregar em Geral e, no fim da 
página, ir a Gerir Conta e escolher de‑
sativar a conta. Nesta parte também 
pode descarregar todo o conteúdo 
do seu Facebook. Desta forma, se de‑
cidir voltar a inscrever ‑se não será ne‑
cessário compilar de novo todas essas 
informações. 

Se optar por apagar definitivamente a 
sua conta, o melhor mesmo é ir ao can‑
to superior direito da página, carregar 
no ponto de interrogação e, em Ajuda, 
deve escrever “Apagar conta” e selecio‑
nar a opção que o vai ajudar a apagar. 
O Facebook tem um texto a explicar as 
consequências de apagar a conta e um 
link, para poder desativar, que fica algo 
escondido na expressão “contacte con‑
nosco”. “Pode demorar até 90 dias, para 
que todos os conteúdos publicados se‑
jam eliminados”, alerta ainda a rede so‑
cial. Pode seguir este link https://www.
facebook.com/help/delete_account, 
para apagar diretamente a sua conta. Ou 
seja, o que fica registado é um pedido 
para apagar a conta. O Facebook adia o 
processo, caso mude de opinião. 

Durante os primeiros 14 dias, a sua con‑
ta estará apenas inativa. Assim, durante 
este período não entre no Facebook, 
não reaja a notificações e não clique em 
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Gosto noutros sites na internet. Se o fizer, 
o seu perfil será reativado. 

Adeus ao Instagram

Apesar de ser acima de tudo uma aplica‑
ção móvel, o Instagram não o deixa apa‑
gar a sua conta através da app. Terá de 
se conectar à sua conta através de uma 
página de internet. 

Tal como no Facebook, a primeira op‑
ção disponível é desativar a conta – ou 
seja, esconder o perfil, fotos, "Gostos" e 
comentários. Para isso terá de ir ao seu 

perfil, escolher Editar e no fim da página 
aparece Desativar temporariamente a 
minha conta.

Para apagar definitivamente, terá mesmo 
de seguir este link (https://instagram.
com/accounts/remove/request/perma‑
nent/). Por lá, o Instagram diz ‑nos: “La‑
mentamos saber que queres eliminar a 
tua conta” e tenta convencer o utilizador 
a não sair por completo.
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Adeus ao Twitter 

Apesar de ser uma rede social difícil de 
manter – pelo menos para angariar se‑
guidores –, é fácil apagar a sua conta. 
Antes de dizer adeus à presença na rede 
social, que passou recentemente dos 
140  carateres para os 280 por publica‑
ção, convém descarregar o seu arquivo. 
Pode ficar com todos os seus tweets, por 
ordem cronológica. 

Comecemos pelo download do arquivo: 
deve ir a Definições e, na última opção, 
pedir ao Twitter o envio do tal arquivo. 
É enviado passado algumas horas (de‑
pendendo do tamanho) através de email, 
com um link para fazer download do fi‑
cheiro “zip”. 

Depois disso, pode apagar a sua conta 
na mesma opção, em Definições, es‑
colhendo a opção Desativar a conta. 
O Twitter só irá começar a apagar defini‑
tivamente passados 30 dias – é o tempo 
que a empresa dá ao utilizador, caso se 
arrependa. Depois disso, o processo de 
apagar, de acordo com a política da em‑
presa, pode demorar algumas semanas. 

Adeus ao Snapchat

É a rede social onde predominam os 
jovens e não faltam os chamados Emo‑
jis. Para apagar a sua conta, deve abrir 
a aplicação, ir ao ícone de perfil, entrar 
em Definições e escolher a opção Su‑
porte. Na parte que indica Mais infor‑
mação deve escrever no campo de bus‑
ca "Apagar a minha conta". Seguem ‑se 
as instruções, que são bem simples. Tal 
como outras redes sociais, o Snapchat 
dá ‑lhe 30 dias para reativar a sua conta, 
antes de a apagar para sempre. 

Adeus ao YouTube

No caso mais concreto do YouTube, 
apagar a conta deve ser feito através 
da casa ‑mãe, a Google. O melhor é se‑
guir este link https://myaccount.google.
com, onde a Google concentra tudo o 
que diz respeito à sua conta. Deve ve‑
rificar se está ligado à conta da Google 
à qual está associada a sua conta do 
YouTube. Na caixa de Preferências da 
conta deve escolher Eliminar conta ou 
serviços. 

No passo seguinte (e cuidado para não 
apagar o seu endereço de e‑mail), deve 
escolher Eliminar produtos. Terá de co‑
locar novamente a sua password e, no 
menu seguinte, pode transferir os dados 
dos serviços, caso os queira guardar, e 
pode selecionar a conta a apagar: YouTu‑
be, Gmail ou Google+. O Google explica 
de forma detalhada o processo neste site: 
https://support.google.com/accounts/
answer/32046 

Adeus à conta Google

Se desejar cortar as amarras com a Goo‑
gle, também pode eliminar a sua conta. 
Mas pense duas vezes antes de o fazer, 
pois trata ‑se de uma solução radical: 
tudo o que tiver guardado (mensagens 
no Gmail, documentos no Google Drive, 
etc.) será removido. 

1. Entre em https://myaccount.google.
com e ligue ‑se, se ainda não o tiver feito.  
2. Na secção Preferências da conta 
clique em Eliminar conta ou serviços.  
3. Escolha Eliminar conta Google e da‑
dos e, de seguida, Eliminar conta. 
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O novo regulamento sobre a proteção 
de dados pessoais (RGPD) é aplicá‑
vel a partir de 25 de maio em todos os 
Estados ‑membros da União Europeia. 
Veja alguns dos aspetos que mudam e 
como os consumidores europeus saem 
reforçados, entre mais e melhor informa‑
ção sobre o uso dos dados pessoais e 
mais cuidados nas compras online. 

Idade do consentimento 

Para tentar pôr ordem em regras pou‑
co claras, após vários anos de negocia‑
ções, o Parlamento Europeu aprovou, a 
27 de abril de 2016, o Regulamento Ge‑
ral sobre a Proteção de Dados. A 25 de 
maio termina o período de adaptação 
de dois anos concedido pela União Eu‑
ropeia para que este regulamento seja 
aplicado. A partir dessa data, todas as 
empresas, organismos públicos e afins 
que recolham dados vão ter de informar 
os consumidores que o estão a fazer. Só 
que, agora, em nome do resguardo do 
direito de cada um à privacidade, terão 
de perguntar se o consumidor consente 
ceder, para uma determinada finalidade, 
os seus dados e que estes sejam analisa‑
dos e guardados. 

As inscrições em sites para se fazerem 
compras ou nas subscrições de news‑

RGPD: DIREITO AO  
ESQUECIMENTO E O IMPACTO 
NAS COMPRAS ONLINE

letters obrigam a validar os termos e as 
condições. Ora, a partir de 25 de maio, 
para qualquer campanha, compra ou 
ato em que se partilhem dados online, 
a legislação europeia obriga a que esse 
pedido de consentimento seja feito de 
forma expressa e inequívoca para o fim a 
que se destina. O que, à partida, parece 
positivo aos olhos do comum dos mortais 
também tem desvantagens. Isto significa, 
por exemplo, que o número de rodapés 
com termos e condições para aceitar vai 
aumentar consideravelmente, sempre 
que fizer uma compra, aderir a uma cau‑
sa, ou qualquer outra atividade em que 
sejam pedidos os seus dados. E, no caso 
da internet, quem não der esse consenti‑
mento pode arriscar ‑se a não fazer nada 
online. Podemos ficar encurralados, obri‑
gados a escolher entre dar dados e... dar 
dados. O objetivo é que cada um passe a 
ser senhor da sua informação. 

Direito a ser esquecido 

Pelo novo quadro legal, todos temos 
direito a retirar o consentimento dado 
inicialmente quando quisermos. Este ato 
tem de ser tão fácil quanto o de aprovar 
os termos e condições. E mais: pode dis‑
por livremente dos seus dados. Se, em 
vez de ser “apagado” de uma base de 
dados de uma empresa, decidir transfe‑
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RGPD: DIREITO AO  
ESQUECIMENTO E O IMPACTO 
NAS COMPRAS ONLINE

rir a informação para outra, o consumidor 
também é livre de o fazer. Tem o direito 
de “desaparecer” do mundo virtual.  

Tudo isto implica uma pequena revolu‑
ção nas empresas. Desde logo, ao nível 
dos mecanismos de segurança, que te‑
rão de apertar ao máximo para prote‑
gerem os dados. Têm ainda de designar 
um encarregado de proteção dos dados, 
quando o tratamento for feito por uma 
autoridade ou um organismo público, ou 
quando ocorrer em grande escala. 

Neste último ponto cabem os dados 
utilizados na prestação de serviços nas 
seguradoras ou nas operadoras de tele‑
comunicações ou, ainda, dos dados de 
saúde, processados em hospitais, por 
exemplo. 

O caso das compras online

As regras nas compras em sites euro‑
peus, com o novo regulamento, têm tudo 
para dar condições aos consumidores 
para fazem compras online seguras. Mas, 
caso use plataformas online dos EUA e 
da China e tenha problema com um ar‑
tigo, não será salvaguardado pelo novo 
regulamento europeu. A política na Chi‑
na é bastante diferente do regulamento 
europeu e lá, o anonimato na internet é 

proibido, por isso, não é absolutamente 
claro o espaço para o consentimento em 
torno dos dados pessoais. 

Em caso de prevaricação, o novo regu‑
lamento europeu pode levar a penaliza‑
ções muito pesadas, até 20 milhões de 
euros, ou 4% da faturação mundial de 
uma empresa. Nos EUA, os valores de‑
pendem dos Estados, que legislam de 
maneira autónoma. Na China, a penaliza‑
ção pode chegar aos 131 mil euros e a 
empresa pode ficar proibida de desen‑
volver atividade. 
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O QUE MUDA?  

Aplicação territorial 

Aplica ‑se mesmo a empresas sedia‑
das fora da União Europeia, quando 
a sua atividade estiver direcionada a 
consumidores residentes no espaço 
comum europeu. 

Conceito de dados pessoais 

Trata ‑se de qualquer informação, de 
qualquer natureza e suporte, incluindo 
som e imagem, relativa a uma pessoa 
singular identificada ou identificável. 
Mas também os novos meios tecno‑
lógicos que permitem a identificação, 
como dados de geolocalização, iden‑
tificadores de dispositivos móveis, ou 
elementos específicos de identidade 
fisiológica, genética ou mental, podem 
estar incluídos. 

Consentimento 

O pedido deve ser apresentado de for‑
ma autónoma (para cada atividade) e 
numa linguagem clara e detalhada. 

Direitos 

O regulamento consagra dois novos: o 
esquecimento (a eliminação de dados 
pessoais quando deixam de ser neces‑
sários para a finalidade que motivou a 
sua recolha); e a portabilidade (a pos‑
sibilidade de transferir os dados for‑

necidos de um responsável pelo seu 
tratamento para outro). 

Responsabilidade 

O subcontratante passa também a ser 
responsabilizado por danos, se não 
tiver seguido as instruções lícitas do 
responsável pelo tratamento de dados. 

Notificações 

Deixam de ser obrigatórias, mas deve 
ser realizada uma avaliação prévia de 
impacto das operações de tratamento 
sobre a proteção de dados. 

Sanções 

As coimas a aplicar são iguais em todos 
os Estados ‑membros. O regulamento 
estabelece um quadro de aplicação 
uniforme assente em dois escalões (em 
função da gravidade):

›  Nos casos menos graves, a coima po‑
derá ter um valor até 10 milhões de 
euros ou 2% do volume de negócios 
anual a nível mundial, consoante o 
montante que for mais elevado.

›  Nos casos mais graves, a coima po‑
derá ter um valor até 20 milhões de 
euros ou 4% do volume de negócios 
anual a nível mundial, consoante o 
montante que for mais elevado.
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Lei da proteção de dados 
pessoais 

Em Portugal, o tratamento e a utilização 
de informações que respeitam a pessoas 
identificáveis são regulados pela lei da 
proteção de dados pessoais. Esta lei in‑
clui dois elementos importantes: 

›  A pessoa a quem respeitam deve con‑
sentir previamente, de forma inequívo‑
ca, no tratamento destes dados.

›  Os dados apenas podem ser recolhi‑
dos para determinadas finalidades e 
não podem ser tratados de forma in‑
compatível com tais finalidades. 

A lei confere, depois, alguns direitos.

Direito à informação 

Devem ser informados de que os seus da‑
dos serão tratados e para que finalidade. 
A lei define as informações que a empresa 
deve fornecer previamente (destinatários 
ou categoria de destinatários dos dados, 
por exemplo) para obter o consentimento. 

Direito ao acesso 

Qualquer pessoa tem o direito de obter, 
do responsável pelo tratamento, infor‑
mação sobre os dados, nomeadamente 
confirmação de tratamento e o fim a que 
se destinam, por exemplo. 

Direito à correção e à supressão 

Se os dados que lhe dizem respeito es‑
tiverem incorretos ou forem utilizados 
para fins indevidos, pode exigir que se‑
jam corrigidos ou eliminados. 

Direito à oposição 

Qualquer pessoa que tenha razões sé‑
rias e legítimas para tal tem o direito de 
se opor ao tratamento dos seus dados 
pessoais. Tratando‑se da recolha de da‑
dos para marketing direto, pode opor‑se 
gratuitamente e sem fornecer qualquer 
justificação. 

Direito à imagem 

A publicação de fotos na internet, no‑
meadamente no Facebook, já por di‑
versas vezes foi alvo de ações judiciais. 
E, embora não exista uma lei específica 
para as redes sociais, tem sido entendi‑
mento dos tribunais portugueses que as 
fotografias só podem ser publicadas com 
o acordo prévio da pessoa visada. Para 
que possa invocar o direito à imagem 
é necessário, contudo, que seja identi‑
ficável na fotografia (este direito não se 
aplica se for fotografado de costas ou no 
meio de uma multidão).



Os seus direitOs 
nãO fOram 

respeitadOs?

Saiba mais em  
deco.proteste.pt/reclamar

Aceda à nossa plataforma online gratuita.  
Apresente a reclamação e, se quiser, deixe-a visível.  

A queixa seguirá para a empresa visada.


