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RESUMO
O presente texto estuda o Direito à Internet.
Defende-se que o uso das novas tecnologias
tem vindo a representar o desenvolvimento dos
direitos e liberdades. Exemplo dessa ampliação é o
direito fundamental à Internet.
O Direito à Internet é um direito fundamental
instrumental, traduzido num direito de acesso à
Internet, que potencia e amplia o exercício de
outros direitos e liberdades, incluindo direitos
fundamentais, constitucionalmente reconhecidos,
como a liberdade de expressão e de comunicação, o
direito à informação administrativa, ou o direito de
participação democrática.
Mas o Direito à Internet é, em si mesmo, um
direito fundamental de conteúdo próprio, que se
traduz, não apenas no direito de acesso à
infraestrutura

tecnológica,

mas

também

de

utilização das suas virtualidades de comunicação,
de conhecimento, de participação e de interação,
constituindo

um

direito

à

partilha

e

ao

relacionamento digitais com outras pessoas e
instituições.

Palavras-Chave: Direito à Internet; Direito da
Informática; Direito de informação; Direito de
participação eletrónica; Direito à partilha e ao
relacionamento digitais; Direito a participar na
sociedade virtual
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ABSTRACT
This paper focuses on the right to Internet.
The use of new technology represents a
development of rights and freedoms. An example
of this enlargement is the fundamental right to
Internet.
The right to access to Internet is an instrument
to foster and enforce other individual rights and
freedoms, including those established by the
Constitution, like the freedom of expression and
communication,

the

right

to

administrative

information, or the right to a democratic
participation.
The right to Internet is also a fundamental
right with its own particular subject, which
consists, not only on the right to access to the
technological infrastructure, but also on the right to
use its communication, knowledge, participation
and interaction facilities, consisting on a right to
share information and to relate digitally with other
people and institutions.

Keywords: Right to Internet; Computer Law;
Right

to

Information;

Right

to

electronic

participation; Right to share information and to
relate digitally; Right to join the digital society.
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DIREITO À INTERNET(2)

INTRODUÇÃO
O ciberespaço - essa noção que a escrita de ficção científica de William Gibson,
nomeadamente o seu romance Neuromancer, de 1984, ajudou a difundir(3) - é muitas
vezes encarado pelos juristas como uma zona que o Direito deve regular, por aí serem
inovadoramente postos em causa direitos dos cidadãos há muito reconhecidos no
mundo analógico, mas também por nele serem ameaçados direitos novos que o
ambiente tecnológico proporciona.
Esse lugar, muito pouco físico e sobretudo virtual/digital, é, por exemplo, meio
onde podem ocorrer violações aos direitos das pessoas por via digital, como o direito à
autodeterminação sexual, incluindo as que se concretizam na pornografia infantil, o
direito à honra ou o direito ao bom nome dos indivíduos, mas também onde pode ter
lugar a incitação à violência e ao terrorismo, ou a emissão de mensagens racistas, assim
como agressões à propriedade intelectual. Enquanto via de circulação de dados
pessoais, e palco para a realização de tratamentos de dados que respeitam a cada um de
nós, pode também propiciar consequências potencialmente nefastas para o direito à
autodeterminação informativa, que os próprios mecanismos informáticos fizeram
consagrar. Tais ameaças são exponenciadas, quer pelas transformações temporais e
espaciais das tecnologias no tratamento de dados - pela rapidez do tratamento da
informação, pela velocidade da sua circulação e pela quantidade e variedade de
informação partilhada, pela sua possível instantaneidade e tendencial perpetuidade, e
pelo alargamento do universo de destinatários e de emissores de informação - quer
pelos diferentes serviços que a rede possibilita.
Neste trabalho, propomo-nos estudar o direito de aceder ao ciberespaço,
entendido este, não como ambiente tecnológico que potencia novas formas de lesão de
direitos, designadamente de direitos fundamentais ancorados na dignidade da pessoa

2 O presente texto teve origem na comunicação apresentada na I Conferência Cibersegurança:
perspectivas multidisciplinares, organizada pelo Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço da
Faculdade de Direito e Lisboa e pelo Instituto de Direito Brasileiro, realizada a 4 de janeiro de 2016, na
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
3 GIBSON, William, Neuromancer, Ace Books, Nova Iorque, 1984.
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humana, mas enquanto caminho e/ou lugar potenciador do exercício de direitos há
muito reconhecidos no mundo real, incluindo direitos de personalidade e de cidadania,
e, igualmente, capaz de suscitar a ampliação dos direitos reconhecidos aos cidadãos.
Ao invés de estudar o direito que cada um de nós tem a ser protegido das ameaças que
o uso das tecnologias digitais acarreta – designadamente a comunicação em rede -,
propomo-nos sublinhar o direito de utilizar essas mesmas tecnologias, e a Internet em
particular, enquanto novo direito(4).
Esta perspetiva destaca, imediatamente, dois tipos de conexão que é possível
surpreender entre o Direito e as novas tecnologias, incluindo a Internet.
Por um lado, uma relação em que representamos o Direito enquanto ferramenta
que protege os indivíduos das agressões aos seus direitos, provocadas pela utilização
das novas tecnologias, ou que lida com consequências do uso das redes chamando-se,
assim, o Direito, enquanto Direito da informática, a regular os novos aspetos internos
da informática, do seu uso e dos seus bens, transformando a informática em objeto do
Direito, o que, por si só, já constituiria uma primeira superação da solução propugnada
por John Barlow(5) que, em 1996, na sua Declaração de independência do ciberespaço,
propunha uma rede de redes livre do Direito.
Mas, por outro, é também uma relação em que se atribui à ordem jurídica a
função de reconhecer os novos direitos que as tecnologias de informação e de
comunicação fizeram emergir, atribuindo ao Direito da informática uma tarefa que vai
além do mero papel de reação às ameaças digitais a bens jurídicos vários, para agora
considerar os direitos resultantes das próprias interações informáticas.

4 Nos Estados Unidos da América, a decisão Reno v. ACLU, de 1997, do Supreme Court, apreciou a
inconstitucionalidade de normas da Communications Decency Act, de 1996, de Bill Clinton, que
pretendia combater o acesso pelas crianças à pornografia, considerando-as inconstitucionais, havendo
demonstrando a tensão entre a liberdade da Internet e a liberdade de expressão, por um lado, e a
necessidade
de
controlo,
por
outro.
A
decisão
está
disponível
em
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/case.html. Sobre o assunto pode ler-se: SIMON,
Glenn E., “Cyberporn and Censorship: Constitutional Barriers to Preventing Access to Internet
Pornography by Minors”, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 88, n.º 3, 1998, p. 1015 e
ss.,
que
pode
ser
consultado
em:
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6967&context=jclc (13 de
dezembro de 2015).
5 Elemento da Electronic Frontier Foundation, que respondia à promulgação, pelo Presidente dos
Estados Unidos da América, Bill Clinton, em 1996, da Telecommunications Decency Act. Defendeu uma
conceção ciberlibertária de Internet sem donos, nem lei.

7

A estas duas perspectivas da conexão entre o Direito e a informática, ambas no
âmbito do Direito da informática, pode juntar-se uma terceira, a que só muito
lateralmente nos referiremos neste estudo – aquela em que a informática, a sua
utilização, não é já objecto de regulação por parte do Direito, mas serve o Direito como
seu instrumento – designadamente, para tratamento de informação jurídica, para
celebração de contratos, para emissão de actos jurídicos, para publicitação de formas
jurídicas de actuação – contribuindo de modo decisivo para a sua transformação. Afinal,
se a “revolução da tecnologia de informação” tem “capacidade de penetração em todo
o âmbito da actividade humana”, não deixou de modificar a própria actividade
jurídica(6).
Nas próximas páginas focaremos a nossa atenção no novo direito do cidadão
cibernauta, direito reconhecido pela ordem jurídica, que dá mote a este trabalho.

6 As citações são de CASTELLS, Manuel, La. Era de la Información, Economia, Sociedad y Cultura,
Alianza, Madrid, Vol. I, 1998.
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I. O Direito à Internet
Um dos direitos cuja origem está necessariamente associada à evolução
tecnológica é o que a doutrina tem abreviadamente denominado como Direito à
Internet.
O Direito à Internet é, antes de mais, um direito de aceder a esse meio de
comunicação universal, ou seja, de aceder aos suportes tecnológicos que tornam
possível os serviços de comunicação disponíveis através da rede de redes. É um direito
de utilização da infraestrutura tecnológica nascida nos anos 60, nos Estados Unidos, em
plena Guerra fria, um direito de acesso à rede e aos equipamentos que propiciam esse
acesso.
Mas a Internet não se resume ao seu aspecto tecnológico em sentido estrito,
antes constituindo, igualmente, uma estrutura social, em que diferentes atores
participam interagindo entre si, comunicando informação, trocando serviços,
relacionando-se interactivamente em permanência.
Através dos serviços de comunicação que a rede propicia, é possível a
divulgação de conteúdos (com o que isso significa em termos de interpenetração com
a liberdade de expressão, como veremos), o acesso a conteúdos (por exemplo, à
informação potenciadora de conhecimento utilizável para o desenvolvimento
económico, nomeadamente aquele que se relaciona com a economia digital), o acesso
à prestação de serviços eletrónicos (onde não pode deixar de se salientar o acesso,
também, a serviços da Administração eletrónica), e a prestação destes mesmos serviços,
assim como o estabelecimento de relações sociais na rede, aspecto absolutamente
fundamental para que se possa compreender a verdadeira dimensão deste novo
direito(7).
Este direito de aceder à rede, mas também de utilizar os seus conteúdos, como
os disponíveis na World Wide Web, de divulgar informações, de prestar e de aceder a
serviços, e de por esse meio e nesse ambiente se relacionar com os outros, tem várias
7 "La tecnología de la información ha sido la herramienta indispensable para la puesta en práctica
efectiva de los procesos de reestructuración socioeconómica. De importancia particular fue su papel al
permitir el desarrollo de redes interconectadas como una forma expansiva y dinámica de organización
de la actividad humana. Esta lógica de redes transforma todos los ámbitos de la vida social y económica".
CASTELLS, Manuel, La. Era de la Información, Economia, Sociedad y Cultura, Alianza, Vol. I,
Madrid, 1998, p. 370.
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cambiantes, ligadas a diferentes aspectos, muitos deles conexos com os direitos cujo
gozo pleno surge actualmente associado ao acesso à rede.
Neste trabalho, salientaremos, em primeiro lugar, a Internet enquanto elemento
determinante da revolução tecnológica que condiciona o exercício de vários outros
direitos, já que estes nela, e através dela, em grande parte se realizam(8). Esta estrutura,
proporcionadora de conectividade permanente, simultaneamente impulsionadora e
concretizadora da sociedade da informação e do conhecimento, é hoje espaço de
realização privilegiado de outros direitos, e dinamizador das liberdades. O direito à
Internet contribui para a concretização de outros direitos preexistentes.
De seguida, focar-nos-emos na Internet como ambiente criador de novos
direitos. O mundo digital não de limitou a desmaterializar a realização de alguns
direitos, que passaram a ser exercidos sob novas roupagens, e em ambiente digital,
como criou novas relações que o Direito veio regular. É o caso do Direito à Internet.

8 Nesse sentido, por exemplo: LUCCHI, Nicola, “Internet Content Governance and Human Rights”,
Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law , Vol. 16, n.º 4, 2014, p. 809 e ss., disponível
em http://www.jetlaw.org/wp-content/uploads/2014/06/Lucchi_Final.pdf (2 de dezembro de 2015);
TULLY, Stephen, “A Human Right to Access to the Internet? Problems and Prospects”, Human Rights
Law Review, 2014, p. 175 e ss..
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II. O Direito à Internet enquanto manifestação de outros direitos
O direito de acesso à rede é, para pedir emprestada uma expressão de Gomes
Canotilho e de Vital Moreira, um “direito constitucional comunicativo”

(9)

.

Amplificador de direitos já reconhecidos, não é difícil encontrar exemplos que ilustram
esta sua funcionalidade: a comunicação e interacção, que o uso da Internet fomenta,
alarga as vias de exercício da liberdade de comunicação e de expressão, do direito de
acesso à informação, assim como à sua a pesquisa e transmissão, o acesso ao
conhecimento, no que isso significa no desenvolvimento da actividade económica, à
educação ou à cultura, reforça a participação democrática, o acesso a serviços públicos,
promove o desenvolvimento(10).
1. O Direito à Internet, enquanto direito de utilização da rede e dos seus serviços, surge
umbilicalmente ligado à liberdade de comunicação, à faculdade de utilização dos
serviços de comunicação disponível em rede através dos quais o utilizador transmite e
recebe informação. Esta especial plataforma de comunicação que é a rede possibilita a
propagação de informação à escala mundial, fluxo intenso de informação que tem lugar
em tempo real, e em que cada um dos participantes é simultaneamente emissor e
receptor.
2. No exercício da sua liberdade de comunicação, a rede e a desmaterialização
permitem ao utilizador, enquanto emissor, multiplicar os destinatários dos vários
conteúdos e diversificar os modos de expressão. Por isso o Direito à Internet assume
particular importância sendo hoje também indissociável do exercício da liberdade de
expressão.
Mais do que fazer referência à tensão entre o exercício da liberdade de expressão
através da rede e os direitos de outros cidadãos que podem por ela ser afetados – no seu
direito à honra e ao bom nome, por exemplo - a reflexão que se pretende deixar é uma

9 Referindo-se aos “direitos constitucionais comunicativos” e suas funções veja-se: CANOTILHO, José
Joaquim Gomes/MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. II, 4.ª Edição,
2010, Coimbra Editora, Coimbra, p. 823.
10 Como escreveu Lucchi: “The Internet has become an essential instrument and can now be viewed as
a condition necessary for the proper enjoyment of a series of rights, including the rights to access
information and to communicate”: LUCCHI, Nicola, “Internet Content Governance and Human Rights”,
Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law , Vol. 16, n.º 4, 2014, p. 809 e ss., disponível
em http://www.jetlaw.org/wp-content/uploads/2014/06/Lucchi_Final.pdf (2 de dezembro de 2015), p.
811.
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outra, como se afirmou já(11): é a do uso das redes enquanto veículo ou espaço de
comunicação que deve ser disciplinado por ser âmbito de realização de direitos – de
que a liberdade de expressão, incluindo a liberdade de criação com ela conexa, é
paradigma(12). A Internet veio revolucionar a liberdade de expressão sobretudo pelas
suas características de interactividade: ao contrário da imprensa escrita, ou da televisão
e da rádio (sendo que estas últimas comungam com a Internet, por vezes, de uma certa
instantaneidade), a Internet catapulta o utilizador para o papel de interlocutor direto do
fazedor de informação e permite-lhe, até, o papel de ator na difusão informativa(13).
Espaço de expressão pública sem intermediação, e por isso, menos sujeito a qualquer
filtro, a Internet amplifica o que decidimos tornar público, por decisão nossa – seja,
designadamente, opinião, expressão artística, conhecimentos ou sentimentos.
Num ambiente em que a divulgação massificada de informação se assume como
vertente essencial da liberdade de expressão, este mecanismo tecnológico começou por
permitir contornar actos de censura dirigidos aos meios tradicionais de divulgação de
informação, que esbarraram com a divulgação e o acesso globalizados à informação,
sem intermediação, que a rede autoriza. No entanto, depressa alguns Estados
desenvolveram atitudes conducentes ao bloqueio do acesso ou ao controlo e
condicionamento da informação disponibilizada mediante mecanismos digitais,
comportamento revelador de agressões a direitos fundamentais, como a liberdade de

11 Veja-se uma análise sob este prisma em ROQUES-BONNET, Marie-Charlotte, Le Droit Peut-il
Ignorer la Révolution Numérique?, Michalon Éditions, Paris, 2010, Capítulo III, Secção I, I, A.
12 É muito interessante a recente posição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a propósito da
liberdade de expressão exercida através da rede. No Acórdão Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete
et Index.hu Zrt v. Hungria, de 2 de fevereiro de 2016, estando em causa o exercício da liberdade de
expressão de um órgão regulador dos prestadores de serviços de conteúdos em linha (MTE) e de um
portal de actualidades húngaro, de grande dimensão (Index) -, sendo que o primeiro disponibilizava, no
seu sítio da Internet, espaço de comentário ao seus visitantes, que foi por estes utilizados para
comentários ofensivos relativamente a pessoas colectivas visando as suas práticas comerciais,
comentários que o segundo reproduziu -, o Tribunal considerou que MTE e Index protegeram
suficientemente os visados, já que haviam disponibilizado formas de alerta para remoção de comentários
ofensivos, haviam inscrito nas cláusulas gerais de utilização que a responsabilidade dos comentários
seria de quem os colocasse online e não sua, tendo ainda em conta, como salienta a fundamentação, que
estavam em causa pessoas colectivas, e que no momento da publicação estas estavam já a ser investigadas
quantos aos factos descritos.
13 Disso mesmo nos dá conta o Relatório as Nações Unidas, de 2011, de que foi Relator Frank LaRue,
disponível
em
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/130/49/PDF/G1013049.pdf?OpenElement. (consultado a 6 de
dezembro de 2015). Também neste sentido, MARCON, João Paulo Falavinha, “O acesso à Internet como
direito humano fundamental, perante as legislações internacional e brasileira”, Mundorama, 7 de março
de 2013.
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expressão ou o direito de acesso à informação(14). É o caso do bloqueio do acesso pelos
internautas aos resultados de pesquisas realizadas em motores de busca com base em
palavras-chave específicas, ou à interrupção de serviços das redes sociais para evitar a
difusão de informação, conducentes à concretização de censura política(15).
3. Além de permitir a divulgação massificada de informação, o Direito à Internet é
também um direito de acesso à informação, ao conteúdo da rede, por isso, direito a
receber e a procurar informação, designadamente informação pública(16), ou relativa ao
exercício de específicos direitos de informação, de que é exemplo a informação ao
consumidor(17), a informação estatística(18) ou a informação ambiental(19). É um direito
de informar, de se informar e de ser informado(20).

14 Veja-se o que diz, por exemplo, GOULART, Guilherme Damasio, “O Impacto das Novas Tecnologias
nos Direitos Humanos e Fundamentais: o acesso à Internet e a Liberdade de Expressão”, Revista Direitos
Emergentes na Sociedade Global, Vol. I, n.º 1, Janeiro-Junho 2012, p. 145 e ss. (p. 153), disponível em
http://ssrn.com/abstract=2156402 (consultado a 6 de dezembro de 2015).
15 Veja-se, no primeiro caso, o exemplo do braço de ferro levado a cabo pela Google, e, quanto ao
segundo, a questão do bloqueio do Twitter, em 2009, ambos descritos no Relatório do (extinto) Forum
des Droits sur L’Internet, La Documentation Française, 2009, p. 66 e 67, disponível em
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000464.pdf (consultado a 6 de
dezembro de 2015). A Declaração Conjunta, de 2010, do Relator Especial das Nações Unidas para a
Liberdade de Opinião e de Expressão, do Representante da Organização para a Segurança e Cooperação
na Europa para a Liberdade dos Meios de Comunicação, da Relatora Especial da Organização dos
Estados Americanos para a Liberdade de Expressão e da Relatora Especial sobre a Liberdade de
Expressão e Acesso à Informação da Comissão Africana de Direitos do Homem e dos Povos, sobre os
desafios para a liberdade de expressão na próxima década, refere as questões mais preocupantes relativas
à limitação ao acesso à Internet e meios de comunicação, nos pontos 9 (Libertad de exprésion en Internet)
e 10 (acesso a tecnologias de información y comunicación), disponível em
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=784&lID=2. A 1 de junho de 2011, os
mesmos protagonistas assinaram uma Declaração Conjunta específica sobre Liberdade de Expressão e
Internet, disponível em http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2
(consultados a 6 de dezembro de 2015)
16 Especiais deveres de publicidade e transparência, e de prestação de acesso a arquivos e registos
administrativos, obrigam as entidades públicas administrativas, para garantia do direito à informação
administrativa, direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, constitucionalmente
consagrado no artigo 268.º da Constituição: no n.º 1, na vertente de direito à informação administrativa
procedimental; no n.º 2, enquanto direito à informação administrativa não procedimental, direito que é,
neste caso, de todos, independentemente da afirmação de um interesse legitimante
17 Os direitos dos consumidores estão consagrados no artigo 60.º da CRP, no capítulo respeitante aos
Direitos e deveres económicos, e incluem um direito à informação.
18 Sobre o assunto: CASTRO, Catarina Sarmento, “A Limitação do Segredo Estatístico: Segredo
Estatístico Versus Publicidade”, a publicar em: Indicadores Locais de Desenvolvimento Sustentável. O
Caso de Estarreja (Coord. Sara Moreno Pires, Alexandra Aragão, Teresa Fidélis, Irineu Mendes),
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito, 2016.
19 O acesso à informação sobre o ambiente está previsto na Directiva 2003/4/CE, transposta pela Lei n.º
19/2006, de 12 de Junho. A participação pública na elaboração de certos planos e programas relativos ao
ambiente consta da Directiva 2003/35/CE, e a participação do público, entre outras, na Directiva relativas
à Avaliação Ambiental Estratégica (Directiva 2001/42/CE), e na Directiva quadro da Água (Directiva
2000/60/EC), transpostas por diversos diplomas. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável, a
protecção do ambiente e dos recursos naturais são, como afirmámos já, tarefas fundamentais do Estado.
20 Entre nós, a liberdade de informação encontra-se protegida pelo artigo 37.º da Constituição.
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4. Mediante o acesso à rede, designadamente por permitir a utilização da informação
disponível na World Wide Web, garante-se o acesso ao conhecimento, traduzido no
acesso à informação e ao conhecimento dela resultante, assim como ao
desenvolvimento económico e social que estes potenciam. Um tal desenvolvimento
económico resulta não apenas da utilização das informações disponíveis na rede em
prol do desenvolvimento da atividade económica, resultando ela direta ou
indiretamente de conteúdos digitais, mas advém, ainda, do genérico estabelecimento de
relações comerciais em linha.
Este acesso ao conhecimento pode, ainda, ser encarado num sentido estrito, de
acesso à educação e à cultura que a transmissão da informação, informaticamente
memorizada e ampliada, de todos para todos, propicia. Pelo que o Direito à Internet é
também um direito que facilita o exercício de direitos sociais como os consagrados no
artigo 73.º da CRP (“Todos têm direito à educação e à cultura”), cuja concretização, na
actual Sociedade de Informação e Conhecimento, passa pelo acesso às novas
tecnologias e à rede das redes(21).
5. O uso da Internet favorece igualmente o alargamento da participação democrática.
Quer esta resulte de resposta reactiva a consultas que são eletronicamente provocadas,
ou de participação eletrónica proactiva, ambas potenciadas pelo aumento da informação
que chega ao cidadão, quer seja isoladamente exercida, ou colectivamente realizada, a
participação eletrónica manifesta-se em diversas facetas(22).
A rede das redes contribui para uma maior consciencialização dos cidadãos para
os problemas comuns e para o poder que cada um tem na sua resolução, mediante
interação com as instituições públicas e com os atores políticos em geral, tornando-se
palco de ativismo político. O desenvolvimento da Internet fomentou uma maior
participação do cidadão na vida política, e nos assuntos públicos do país em geral, fosse
por sua própria iniciativa, trocando interactivamente informações com quem o rodeia,
21 Estabelecendo expressamente esta conexão entre Sociedade de Informação, direito à cultura e direito
de acesso à Internet, veja-se DIAZ REVORIO, Francisco Javier, “Tecnologías de la Información y de la
Comunicación y Nuevas Dimensiones de los Derechos Fundamentales”, Derechos, Libertades y
Sociedad de la Información, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y
Ciencias
Sociales
UMNSH,
México,
,
2010,
p.
21,
disponível
em
https://www.researchgate.net/publication/271646314_Derechos_Libertades_y_Sociedad_de_la_Inform
acion (14 de dezembro de 2015).
22 Uma análise sobre o assunto pode ser encontrada em: AICHHOLZER, Georg/ ALLHUTTER, Doris,
“Online Forms of Political Participation and Their Impact in Democracy”, Manu:Script, Junho 2011,
disponível em http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa500e_0x00290b64.pdf (3 de dezembro de 2015).
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manifestando-se mediante o uso de redes sociais, ou de blogs de opinião, em defesa dos
seus próprios projectos, fosse a solicitação das instituições públicas, designadamente
através da participação em sondagens eletrónicas, de chats em direto, ou mediante
colaboração em iniciativas que permitem obter do cidadão o feedback necessário sobre
políticas prosseguidas e a prosseguir(23).
Por outro lado, candidatos ou eleitos passam também a fazer campanha, a
debater e a expressar-se em linha, assim se permitindo a comunicação pluridireccional
de todos com todos, dentro ou fora do período eleitoral(24). A Internet aproxima a
política das pessoas e as pessoas da política, fortalece o seu poder e torna-as mais iguais
na sua capacidade de influenciar os agentes políticos.
Nalguns países, as comunicações eletrónicas em rede simplificam o exercício
de outros direitos políticos individuais ou coletivos, como o direito de petição(25),
noutros tornam até possível o exercício do direito fundamental de sufrágio, mediante
recurso ao voto eletrónico(26). A relativização espacial a que a rede conduz possibilita
também um maior envolvimento democrático dos cidadãos residentes no estrangeiro, o
mesmo ocorrendo relativamente à participação na política europeia.
Em suma, a rede torna possível a concretização das várias valências da
democracia eletrónica (campanhas eleitorais eletrónicas, voto eletrónico, petições
eletrónicas, sondagens electrónicas, difusão e debate de ideias por via eletrónica,
fiscalização eletrónica democrática da actividade política…).

23 A Constituição da República Portuguesa consagra, no artigo 48.º, um direito à participação na vida
pública.
24 MANUEL CASTELLS, “Democracy in the Age of Internet”, disponível em
http://llull.cat/IMAGES_175/transfer06-not01.pdf (2 de janeiro de 2016), p. 96 e ss.; MANUEL
CASTELLS, “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”, International
Journal of Communication, n.º 1, 2007, p. 238 e ss., MANUEL CASTELLS, “A Sociedade em Rede: do
Conhecimento à Política”, A Sociedade em Rede, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 17 e ss..
25 Entre nós com dignidade constitucional (artigo 52.º, n.º 1, da CRP).
26 Situação hoje possível, por exemplo, no Brasil (veja-se, para maior desenvolvimento, as explicações
constantes de http://www.tse.jus.br/eleicoes/biometria-e-urna-eletronica, acedido em dezembro de
2015). Ainda assim, o voto não é, no caso brasileiro, um “voto em mobilidade”, realizado pela Internet,
antes implicando a deslocação a mesas de voto eletrónicas onde é disponibilizada uma urna eletrónica.
O “voto em mobilidade” acontece, por exemplo, na Estónia (o I-voting encontra-se descrito em
http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/, consultado em 7 de dezembro de 2015). Entre nós, nas
autárquicas de 97 e de 2001, bem como nas europeias de 2004 e nas legislativas de 2005, foram realizadas
algumas experiências piloto, que não contavam para os resultados oficiais. Veja-se, para maior detalhe,
a
informação
constante
da
página
da
UMIC:
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=112 (15 de dezembro
de 2015).
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Ao mesmo tempo, o Direito à Internet pode ser instrumento de concretização
da liberdade de associação, e, em especial, do direito de reunião ou de manifestação
constitucionalmente consagrados, nomeadamente pelo efeito de mobilização não
intermediada que podem desencadear, associados à facilidade de comunicação e de
transmissão de informação(27). São hoje muito diversificados os exemplos de
movimentos sociais espontâneos iniciados e/ou alimentados na Internet, através de
redes sociais e blogs, que se estenderam ao espaço público, desde, entre nós, o
movimento que deu origem à manifestação de 15 de Setembro de 2014, sob o lema
“Que se lixe a Troika”, ou, em Espanha, as “Mareas Ciudadanas” ou o movimento
“15M”, até à “Primavera Árabe”, cujos participantes, com recurso à Internet,
contornaram o embargo noticioso sobre os acontecimentos. Muitos destes movimentos,
“redes de indignação e esperança”, na nomenclatura de Castells, usam a rede como
mecanismo de “autocomunicação de massas”, que “va de muchos a muchos com
interactividad”(28), transformando a rede em origem e amplificação de outras redes(29).
O acesso à Internet e às novas tecnologias desempenha aqui um papel determinante no
exercício do direito que o cidadão tem de se reunir e de se manifestar.
6. O Direito de utilização da rede é hoje, também, essencial para o acesso aos mais
variados serviços administrativos fornecidos online. A informática – e aqui falamos já
da informática jurídica – permite, atualmente, o desenvolvimento de uma atuação
jurídico-administrativa digital. O Parlamento Europeu reconheceu, na Recomendação
relativa ao reforço da segurança e liberdades fundamentais da Internet, a necessidade
da regulação jurídica dos meios técnicos que permitem ao cidadão aceder aos serviços
administrativos electrónicos(30).

27 Previstos no artigo 45.º da CRP.
28 CASTELLS, Manuel, “El Poder en la era de las redes sociales”, Nexos, septiembre 2012, disponível
em www.nexos.com.mx (consultado a 15 de Dezembro de 2015).
29 CASTELLS, Manuel, La Era de la Información. Economia, Cultura y Sociedad – La Sociedad Red,
Volume 1, 3.ª Edição, 2005. Mais recentemente: Redes de Indignación y Esperanza: Los Movimientos
Sociales en la Era de Internet, 2ª Edição, Alianza Editorial, Madrid, 2015.
30 O Considerando B, da Recomendação do Parlamento Europeu, de 26 de março de 2009, estabelece:
“considérant que les gouvernements ainsi que les organisations et institutions d'intérêt public doivent
prévoir un cadre réglementaire adapté et les moyens techniques appropriés pour permettre aux citoyens
de participer activement et efficacement aux procédures administratives grâce à des applications du
gouvernement
électronique”.
A
Recomendação
está
disponível
em
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20090194+0+DOC+PDF+V0//FR (consultado a 15 de dezembro de 2015).
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Estas diferentes formas de atividade administrativa digital vêm sendo
juridicamente reconhecidas em diversas ordens jurídicas como a espanhola, a alemã, a
italiana ou, mais recentemente, a portuguesa. Por exemplo, o Código de Administração
Digital italiano estabelece um estatuto de cidadania digital. Sem o qualificar
expressamente como tal, entre nós, o novo Código de Procedimento Administrativo, no
artigo 14.º, consagrou também um eDireito ao relacionamento do cidadão com a
Administração Pública pela via digital, ou um direito ao uso das tecnologias no
relacionamento com a Administração(31). Um tal direito contribui, por exemplo, para
melhorar o acesso dos cidadãos a prestações sociais, algumas constituindo prestações
relativas a verdadeiros fundamentais, ou para melhorar o acesso à informação
administrativa, a que faremos referência no próximo ponto.
7. A disponibilização e o acesso à informação em rede contribui para a transparência
da Administração Pública e da atividade política, facilitando, não apenas o
conhecimento da actividade desenvolvida, como também o controlo do seu exercício
pelo cidadão.
No primeiro caso, assume especial importância o acesso à informação detida
pela Administração Pública, acumulada no desempenho das suas funções, que pode ser,
em certas circunstâncias, reutilizada. A informação sobre o acesso à Administração e
serviços prestados, bem como as análises à qualidade dos serviços, são igualmente
relevantes. Especialmente significativo é, contudo, o papel de divulgação da rede
relativamente a informação que permite controlar a legalidade e o mérito da actividade
administrativa.
Neste caso, ao lado da informação libertada pelos actores políticos, para
divulgação de ideias, tem especial relevo a informação disponibilizada na rede pelos
organismos de fiscalização, bem como pelos cidadãos em geral e pelos media
tradicionais, para efeitos de controlo. Nesta vertente, o uso da Internet também
contribui para a realização da democracia eletrónica que acima mencionámos.

31 “Os órgãos e serviços da Administração Pública devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da
sua atividade, de modo a promover a eficiência e a transparência administrativas e a proximidade com
os interessados” (n.º 1), e que “Os serviços devem disponibilizar meios eletrónicos de relacionamento
com a Administração Pública e divulgá-los de forma adequada, de modo a que os interessados os possam
utilizar no exercício dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, designadamente para formular
as suas pretensões, obter e prestar informações, realizar consultas, apresentar alegações, efetuar
pagamentos e impugnar atos administrativos” (n.º 4).
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8. Reconhecido no artigo 22.º, n.º 1, da Carta Africana de Direitos do Homem e dos
Povos, em 1981(32), e pela Declaração do Direito ao Desenvolvimento, aprovada pela
Resolução n.º 41/128, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1986, o direito ao
desenvolvimento depende, também ele, do acesso às novas tecnologias, incluindo o
acesso à Internet. O uso da rede permite diminuir a distância entre os diferentes Estados,
desde logo pelo desenvolvimento cultural e educacional que facilita e pelo
desenvolvimento económico que potencia(33).
9. Por fim, e atendendo ao que atrás se escreveu, é incontornável que se reconheça que
o direito à Internet deve, actualmente, ser considerado como contribuindo para o livre
desenvolvimento da personalidade(34). Há hoje toda uma geração que nunca viveu sem
estar permanentemente conectado em rede(35). E mesmo os que conheceram outra
realidade dependem hoje, em grande medida, quer da realização propiciada pelo
relacionamento interpessoal em rede, quer de uma leitura da realidade construída com
base em informações online. Como adiante veremos, o livre desenvolvimento da
personalidade está intimamente ligado àquilo que de singular tem o Direito à Internet:
o direito de integrar a sociedade digital.
Em suma, o Direito à Internet é, numa das suas vertentes, um direito
funcionalizado à garantia ou exercício pleno de vários outros direitos, que prolonga,
entre os quais se contam diversos direitos fundamentais.

32 “All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development with due regard
to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common heritage of mankind”.
33 Referindo a Internet como potenciando o desenvolvimento económico, veja-se o relatório das Nações
Unidas sobre liberdade de expressão, de 2011: Report of the Special Rapporteur on the promotion and
protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, p. 16, acedido em
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf, consultado a 3
de janeiro de 2016.
34 Entre os direitos, liberdades e garantias pessoais a Constituição Portuguesa consagra expressamente
um direito ao desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º, n.º 1).
35 Como refere Castells, é a permanente conectividade que contribui decisivamente para a modificação
do modelo social de comunicação: CASTELLS, Manuel, “Democracy in the Age of the Internet”, p. 96
e ss. (99), disponível em http://llull.cat/IMAGES_175/transfer06-not01.pdf (consultado a 2 de janeiro de
2016).
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III. O Direito à Internet na sua especificidade
1.Do que ficou dito resulta que a utilização da Internet é indispensável ao exercício de
direitos, nomeadamente, de direitos fundamentais.
O direito à Internet aprofunda o exercício da cidadania, agora eletrónica(36),
facilita o exercício e fruição de direitos pelos administrados, suporta ou facilita a
realização de direitos como a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão, de
informação ou de acesso à informação e ao conhecimento, fomentando a liberdade de
comunicar, de fazer circular, e de partilhar informação. É um direito amplificador do
acesso a direitos já reconhecidos.
2. Mas o Direito à Internet, no contexto atual da sociedade de informação, de
conhecimento e de relacionamento em rede, assume um conteúdo que não se confunde
com o mero suporte a outros direitos, alguns dos quais com dignidade constitucional.
Hoje, na nova estrutura social em rede, tudo é informação e comunicação(37). As nossas
actuações e interacções, sociais ou outras, em grande parte exteriorizadas na rede,
baseiam-se no uso que fazemos da informação de que dispomos. Assim, o Direito à
Internet traduz, igualmente, um direito de se relacionar (no sentido de estabelecer
relações humanas) por meios eletrónicos. Vittorio Frosini referiu-se-lhe como sendo “il
diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall’avvento degli
elaboratori elettronici nella società tecnológica”(38).
A rede possibilita a reorganização das relações sociais, de maior cooperação e
troca de informação, e fortalece os vínculos sociais, enquanto sistema tecno-social:
infraestrutura tecnológica global, a Internet é também infraestrutura social, humana, de
comunicação, de cooperação, de inter-relação e de troca de conhecimentos. A sociedade
em rede é uma sociedade hipersocial(39).

36 A Estónia reclama ser pioneira na ideia de país sem fronteiras físicas, sendo o primeiro país do mundo
a oferecer eResidência a qualquer cidadão que, sem ali residir fisicamente, pode, por exemplo, gerir
electronicamente uma empresa e pagar os correspondentes impostos. Veja-se a descrição do programa
em https://e-estonia.com/e-residents/about/ (consultado a 17 de dezembro de 2015).
37 CASTELLS, Manuel, “Globalización, Sociedad y Política en la Era de la Información”, Bitacora, n.º
4, 2000, p. 42 e ss. (p. 43).
38 FROSINI, Vittorio, “L’Orizzonte Giuridico dell’Internet”, Diritto dell’Informazione e
dell’Informática, n.º 271, 2002, p.275.
39 Como afirmou CASTELLS, Manuel, A Sociedade em Rede: do Conhecimento à Política, ImprensaNacional Casa da Moeda, 2005, p. 23.
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3. Aceder, hoje, à Internet, é exercer o direito a integrar a sociedade digital, nela se
relacionando com o outro - interagindo e participando digitalmente, como forma de
concretização do seu direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à felicidade
que daí resulta(40) -, e com o Estado – designadamente, no exercício do seu direito ao
uso das novas tecnologias nas relações com a Administração Pública. Estas valências
de interação digital são, actualmente, elementos indispensáveis à vida e dignidade dos
indivíduos numa sociedade democrática.
Assim, sendo embora um direito instrumental relativamente a outros direitos, o
Direito à Internet goza, ainda, de autonomia lógico-jurídica própria, sendo possível
invocá-lo em juízo, sem necessidade de associar o seu eventual desrespeito à violação
de outros direitos como a liberdade de expressão(41).

40 Escrevendo, ainda antes do advento da Internet, sobre o direito à felicidade e a influência que sobre
esta exerce a utilização do computador: FROSINI, Vittorio, “Human Rights in the Computer Age”,
Informatica e Diritto, Vol. XVII, 1.ª Série, n.º 1-3, 1989, p. 7 e ss., disponível em
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/1989_01_0713_Frosini.pdf (3 de janeiro de 2016). O autor afirmava, por exemplo: “The right to happiness increases
in intensity with the participation of other people”.
41 Neste sentido, BADOCCO, Francesca, “Reflessioni sul Diritto d’accesso a Internet nell’ambito del
Diritto dell’Unione Europea“, Informatica e Diritto, Vol. XVIII, n.º 1, 2009, p. 153 e ss., disponível em
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD_2009_01_Badocco.p
df (2 de janeiro de 2016).
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IV. O acesso universal à rede e a digital divide
No contexto do conteúdo que vimos delimitando ao Direito à Internet, a garantia
de um acesso universal à rede é condição essencial para evitar a discriminação social,
política e democrática que a barreira digital inflige(42). Por exemplo, para que a
liberdade de expressão na plataforma privilegiada que é a Internet, o acesso a serviços
públicos eletrónicos, o acesso a informação online, ou a participação política em rede,
não constituam privilégios reservados às elites - seja por razões económicas (que
impossibilitam a aquisição de equipamentos ou do próprio acesso), por razões sociais
(como as derivadas da separação geracional, por razões de limitação da acessibilidade,
ou relacionadas com o nível de escolaridade), geográficas (associadas à cobertura de
rede) ou políticas -, é indispensável que todos possam aceder à rede sem distinção. A
garantia da universalidade do acesso torna importante a cobertura de rede alargada a
todas as regiões geográficas, o acesso generalizado aos equipamentos, nomeadamente
mediante acesso em espaços públicos, ou com o apoio à aquisição de equipamentos
pessoais, assim como assume cada vez maior importância o tipo de acesso à rede
(fazendo diferença a largura de banda e a velocidade, o acesso por wifi, ou, hoje, a
possibilidade de ter acesso móvel, assim como o preço do acesso, etc.)(43). Tendo em
conta a fundamentalidade do Direito à Internet em si mesmo, bem como o seu papel
relativamente ao exercício pleno de outros direitos fundamentais(44) é importante que
se reconheça caber ao Estado a promoção do acesso universal à rede.

42 Neste mesmo sentido prescrevia a Recomendação do Parlamento Europeu, relativa ao reforço da
segurança e liberdades fundamentais da Internet, que em pode ser encontrada em
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090194+0+DOC+XML+V0//FR#ref_1_9 (parágrafo 1 B das recomendações, consultado a 3 de janeiro de
2016). Recomendava-se que se estabelecesse como princípio que as instituições são responsáveis por
participar no desenvolvimento do acesso à rede e seus conteúdos, devendo lutar contra o analfabetismo
informático e a exclusão democrática eletrónica. Veja-se, também o Relatório das Nações Unidas sobre
liberdade de expressão, de 2011: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of
the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, p. 16, acedido em
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf, consultado a 3
de janeiro de 2016.
43 Veja-se a análise profunda a que procede, sobre a realidade francesa, no ponto “II – La fracture
numérique: premier défi à relever”, ROQUES-BONNET, Marie-Charlotte, Le Droit Peut-il Ignorer la
Révolution Numérique?, Michalon Éditions, Paris, 2010.
44 Neste duplo sentido, por exemplo, DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, “Tecnologías de la
Información y la Comunicación y Nuevas Dimensiones de los Derechos Fundamentales”, Derechos,
Libertades y Sociedad de la Información, 2010, p. 21.
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V.O direito à Internet como direito fundamental
1. Embora entre nós pouco estudado, o Direito à Internet é, actualmente, considerado
por alguma doutrina como um direito fundamental, encontrando-se autores que assim
o defendem (mais abundantemente na doutrina de espanhola(45), italiana(46), francesa(47)
e brasileira(48)(49). Uns, derivando-o do texto constitucional, de forma indirecta, já que
dele dependeria o exercício pleno de outros direitos fundamentais, em relação aos quais
seria instrumental(50), ou de forma directa, quando no texto da Lei fundamental se
encontre autonomamente estabelecido; outros autores, defendendo a necessidade de
adaptação dos textos constitucionais para o receber, enquanto direito autónomo,
valendo-se, em abono da sua posição, do reconhecimento judicial da fundamentalidade
deste direito, já ocorrido nalgumas ordens jurídicas, ou da sua qualificação como direito
fundamental em instituições e organismos internacionais. Outros autores, sustentam,
45 Por exemplo, DÍAZ PINTOS, G, “En favor de un Derecho Fundamental de Acceso à la Red”, Persona
y Derecho, Vol. 45, 2001, p. 323 e ss. (337), disponível em http://dadun.unav.edu/handle/10171/14366
(2 de janeiro de 2016); ou, em castelhano, mas um autor mexicano, DÍAZ REVORIO, Francisco Javier,
“Tecnologías de la Información y la Comunicación y Nuevas Dimensiones de los Derechos
Fundamentales”, Derechos, Libertades y Sociedad de la Información, 2010, p. 9 e ss..
46 FROSINI, Vittorio, “L’Orizzonte Giuridico dell’Internet”, Diritto dell’Informazione e
dell’Informática, n.º 271, 2002, p.275; FROSINI, Tommaso Edoardo, “Il Diritto Costituzionale di
Accesso a Internet”, Rivista Telemática Giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n.º1,
2011, p. 1 e ss.; Idem, “Nuevas Tencologías y Constitucionalismo”, Revista Derecho del Estado, n.º 15,
dezembro 2003, p. 29 e ss.. Defendendo que o direito de acesso à Internet não é um direito fundamental,
mas somente um direito de acesso que é condição necessária para a realização de direitos fundamentais
como a liberdade de expressão e de comunicação: LUCCHI, Nicola, “Internet Content Governance and
Human Rights”, Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law , Vol. 16, n.º 4, 2014, p. 809 e
ss., disponível em http://www.jetlaw.org/wp-content/uploads/2014/06/Lucchi_Final.pdf (2 de dezembro
de 2015), p. 809 e ss..
47 MARINO, Laure, “Le Droit d’Accès à l’Internet, Nouveau Droit Fondamental”, Rec. Dalloz, 2009,
p. 2045; ROQUES-BONNET, Marie-Charlotte, Le Droit Peut-il Ignorer la Révolution Numérique?,
Éditions Michalon, Paris, 2010.
48 Entre outros, GOULART, Guilherme Damasio, “O Impacto das Novas Tecnologias nos Direitos
Humanos e Fundamentais: o acesso à Internet e a Liberdade de Expressão”, Revista Direitos Emergentes
na Sociedade Global, Vol. I, n.º 1, Janeiro-Junho 2012, p. 145 e ss. (p. 153), disponível em
http://ssrn.com/abstract=2156402.
49 E outros como, por exemplo, BEST, Michael L., “Can Internet be a Human Right?”, p. 23 e ss.,
disponível em http://www.du.edu/korbel/hrhw/volumes/2004/best-2004.pdf (6 de Dezembro de 2015).
50 Embora outros autores defendam, inversamente, que o facto de a Internet ser instrumento para o
exercício de direitos fundamentais (“the Internet has become an essential tool for the proper enjoyment
of a series of rights – including the right to access knowledge and information and the right to
communicate”), isso não transforma o acesso ou a utilização da Internet num direito fundamental:
LUCCHI, Nicola, “Internet Content Governance and Human Rights”, Vanderbilt Journal of
Entertainment & Technology Law , Vol. 16, n.º 4, 2014, p. 809 e ss., disponível em
http://www.jetlaw.org/wp-content/uploads/2014/06/Lucchi_Final.pdf (2 de dezembro de 2015). O autor
considera, pelo contrário, que é a liberdade de expressão que inclui a garantia de acesso à Internet (p.
854). Nesse mesmo sentido, assim interpretando a decisão HADOPI, do Conseil Constitutionnel, como
integrando o direito de acesso à Internet no âmbito da liberdade de expressão e de comunicação,
RIDARD, Basile, “La Protection Constitutionnelle du Droit d’Accès à l’Internet”, Congrès Mondial de
l’AIDC, dezembro de 2010, disponível em: http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/3/64.pdf (p.
3; p. 5 e ss.; consultado a 19 de dezembro de 2015).

22

ainda, a necessidade da realização de um check-up à Constituição, para aferir da
capacidade do seu texto de suportar os novos desafios gerados pelas novas
tecnologias(51).
Na jurisprudência também é possível encontrar esta caracterização variada.
Merecem destaque a decisão “Hadopi” (n.º 2009-580, de 10 de junho(52)), do Conseil
Constitutionnel francês, que, em 2009, pronunciando-se sobre a sanção de suspensão
do acesso à Internet determinada por uma autoridade administrativa (HADOPI)
prevista na Lei, reconheceu que o direito a aceder aos serviços de comunicação, quando
estava em causa o acesso à Internet, é fundamental ao exercício da liberdade de
expressão, de comunicação e de participação política(53). Assim, o acesso à Internet foi
considerado uma componente essencial à liberdade de expressão e comunicação e à
participação na vida democrática, reconhecendo-se que um direito de acesso a Internet
é uma decorrência da consagração constitucional destes outros direitos(54).
Mais tarde, uma decisão do Supremo Tribunal da Costa Rica, de 30 de julho de
2010, veio afirmar existir um direito de acesso à Internet, considerando-o um
verdadeiro direito fundamental, que teria sido posto em causa pelo atraso na abertura
do mercado das telecomunicações(55). Um tal direito facilitaria o exercício de outros
51 Entre nós, em artigo recente, Raquel Alexandra Brízida Castro, “Constituição e Ciberespaço:
argumentos para um «direito constitucional do inimigo»?”, Cyberlaw, n.º 1, janeiro 2016, disponível em
http://www.cijic.org/wp-content/uploads/2016/01/CONSTITUI----O-E-CIBERESPA-O_ARGUMENTOS-PARA-UM----DIREITO-CONSTITUCIONAL-DO-INIMIGO---.pdf.(consultado
a 3 de janeiro de 2016).
52 Que pode ser acedida em http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009-580-dc/decisionn-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html (30 de dezembro de 2015).
53 O considerando 12 estabelecia «qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi”; qu’en l’état actuel des moyens de communication et
eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à
l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées
et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services.».
54 Uma análise da decisão do Conseil Constitutionnel pode ser encontrada em ROQUES-BONNET,
Marie-Charlotte, Le Droit Peut-il Ignorer la Révolution Numérique?, Michalon Éditions, Paris, 2010,
Capítulo III, Secção I, I, A.
55 Nela pode ler-se o seguinte: “debe decirse que el avance en los últimos veinte años en materia de
tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) ha revolucionado el entorno social del ser humano.
Sin temor a equívocos, puede afirmarse que estas tecnologías han impactado el modo en que el ser
humano se comunica, facilitando la conexión entre personas e instituciones a nivel mundial y eliminando
las barreras de espacio y tiempo. En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en un
instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación
democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y
pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con
los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia administrativa, entre otros. Incluso, se
ha afirmado el carácter de derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente,
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direitos e liberdades fundamentais como o direito de participação democrática, o direito
à educação, a liberdade de expressão, o direito de acesso à informação e à transparência
da actuação administrativa, o direito de aceder eletronicamente aos serviços
administrativos e de se relacionar com os poderes públicos, entre outros.
Embora não tendo afirmando expressamente um autónomo Direito à Internet,
deve igualmente relembrar-se a Decisão do Supremo Tribunal do Estados Unidos da
América Reno v. American Civil Liberties Union (ACLU), sobre a constitucionalidade
de normas da Communications Decency Act de 1996 que pretendiam combater o acesso
pelas crianças à pornografia na Internet, e a ligação que nela se estabeleceu entre a
fruição da liberdade de expressão e o acesso à rede(56).
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, na Decisão Ahmet Yildirim contra
a Turquia, de 18 de dezembro de 2012 - em que estava em causa o bloqueio total e sem
limitação temporal do acesso ao Google Sites, domínio pertencente a Google Inc., que
facilita a criação de sítios web, um dos quais albergava conteúdos que um tribunal turco
considerou atentar contra a memória de Atatürk, havendo o bloqueio afectado,
colateralmente, todos os outros sítios da Internet aí albergados -, também considerou
que o direito de aceder à Internet é uma componente essencial da liberdade de
expressão(57).
Para além dos Tribunais, outras instituições se pronunciaram sobre o direito de
aceder à Internet. Por exemplo, a Comissão Europeia, em 2009, deu visibilidade à

el derecho de acceso a la Internet o red de redes. (…) En este contexto de la sociedad de la información
o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y
garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías. Partiendo de lo expuesto, concluye
este Tribunal Constitucional que el retardo verificado en la apertura del mercado de las
telecomunicaciones ha quebrantado no solo el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución
Política sino que, además, ha incidido en el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales como la
libertad de elección de los consumidores consagrada en el artículo 46, párrafo in fine, constitucional, el
derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información, el derecho a la igualdad y la erradicación
de la brecha digital (info-exclusión) –artículo 33 constitucional-, el derecho de acceder a la internet por
la interfase que elija el consumidor o usuario y la libertad empresarial y de comercio. A decisão pode ser
consultada
em
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_texto_sentencia.asp?nValor2=483874&tem1=0
13141&param7=0&lResultado=3&nValor1=1&strTipM=T&strLib=LIB. (consultado a 19 de dezembro
de 2015)
56
Decisão
Reno
v.
ACLU,
de
1997,
que
pode
ser
encontrada
em
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/case.html (consultada a 18 de dezembro de 2015).
Uma outra decisão foi também importante: Denver Area Educational Telecommunications Consortium,
Inc v. FCC, de 1996.
57 A decisão, de 18 de dezembro de 2012, encontra-se em http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001115401#{"itemid":["001-115401"]} (consultada a 19 de dezembro de 2015).
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necessidade de alfabetização digital, na Recomendação 2009/625/CE, de 20 de agosto.
E o Parlamento Europeu, na já mencionada Recomendação relativa ao reforço da
segurança e liberdades fundamentais da Internet(58), afirmou a importância do direito
cidadão de participar na Sociedade de Informação, e da relevância do acesso à Internet,
que o Direito deve garantir, para a plena realização de vários direitos fundamentais.
No Conselho da Europa, através da Recomendação CM/Rec (2011) 8, de 21 de
setembro de 2011, o Comité de Ministros recomendou aos Estados a protecção e a
promoção da universalidade, da integridade e da abertura da Internet, enquanto
condição para garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação. Antes disto,
já em 2005, o Comité de Ministros, numa Declaração sobre a Sociedade de Informação
(CM (2005) 56 final, de 13 de maio) reconheceu que o acesso limitado ou a inexistência
de acesso às tecnologias de informação e comunicação pode privar os indivíduos da
capacidade de exercício livre dos seus direitos fundamentais.
Por seu lado, as Nações Unidas no seu Relatório sobre a liberdade de expressão,
de 2011(59), embora não defendendo a existência de um novo e autónomo direito,
consideraram a importância do acesso à Internet como catalisador do gozo da liberdade
de expressão, da busca e partilha de informação, mas também da realização de outros
Direitos do Homem, assim como para o progresso da sociedade em geral. O Relatório
sublinhou o relevo do acesso universal à rede no combate à digital divide.
Seguindo esta perspectiva, o Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas, reconhecendo a importância da utilização das novas tecnologias, veio a
aprovar, em 2012, uma Recomendação sobre a Promoção, Protecção e Exercício dos

58 A Recomendação do Parlamento Europeu, de 26 de março de 2009, pode ser encontrada em
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090194+0+DOC+XML+V0//FR#ref_1_9 (consultada a 19 de dezembro de 2015). O Parlamento
recomenda ao Conselho que estabeleça um acesso à Internet sem reservas e seguro, devendo,
designadamente: “reconnaître qu'Internet peut être une possibilité extraordinaire de renforcer la
citoyenneté active et que, à cet égard, l'accès aux réseaux et aux contenus est l'un des éléments-clé;
recommander que cette question continue à être développée en posant comme principe que chacun a le
droit de participer à la société de l'information et que les institutions et les acteurs à tous les niveaux
ont pour responsabilité générale de participer à ce développement, luttant ainsi contre les deux nouveaux
défis de l'analphabétisme informatique et de l'exclusion démocratique à l'ère électronique;” (sublinhado
nosso), consultada a 3 de janeiro de 2016.
59 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion
and
expression,
Frank
La
Rue,
p.
16
e
ss.,
acedido
em
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf, consultado a 3
de janeiro de 2016.
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Direitos do Homem na Internet.(60) Afirmando que os direitos reconhecidos às pessoas
no mundo analógico devem também ser reconhecidos em linha, nomeadamente, a
liberdade de expressão, recomendou que todos os Estados promovessem e facilitassem
o acesso à Internet.
Ainda o Relator Especial das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e de
Expressão, mas agora também com o Representante da Organização para a Segurança
e Cooperação na Europa para a Liberdade dos Meios de Comunicação, a Relatora
Especial da Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expressão e a
Relatora Especial sobre a Liberdade de Expressão e Acesso à Informação da Comissão
Africana de Direitos do Homem e dos Povos, a 1 de junho de 2011, assinaram uma
Declaração Conjunta específica sobre Liberdade de Expressão e Internet, na qual
afirmam: “Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet
para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a
Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el
derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y
asociación, y el derecho a elecciones libres”(61).
Aos poucos, a legislação dos vários estados vai reconhecendo o papel essencial
do acesso à Internet. A ideia fundamental é a do acesso universal e de qualidade,
traduzindo preocupações de largura de banda e preço razoável.
Assim, por exemplo, em Portugal ou em Espanha, o acesso à Internet é já
considerado um serviço universal, à semelhança com o que sucede com outros serviços
fundamentais como o fornecimento de água, de energia elétrica, os serviços postais, a
recolha e tratamento de águas residuais, a gestão de resíduos sólidos urbanos, o
fornecimento de gás e natural e de gases de petróleo liquefeitos(62). É também o caso da
Estónia que, em 2000, passou a considerar o acesso à Internet como um serviço
universal. Igualmente na Finlândia, em 2010, o acesso à banda larga foi considerado
um direito essencial(63). Por sua vez, a Carta de Direitos Fundamentais da União
60 Documento A/HRC/20/L.13, de 29 de junho de 2012.
61 Disponível em http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2 (consultado
a 21 de dezembro de 2015).
62 A Lei n.º 23/96, de 26 de julho, modificada, nomeadamente, pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro,
que lhe aditou, entre outras normas, a que passou a incluir os serviços de comunicação eletrónica, criou
mecanismos destinados a proteger os utentes destes serviços essenciais.
63 Na Finlândia consagrou-se legalmente o direito de acesso à Internet, havendo o Governo definido que
o acesso à Internet através de uma ligação de alta qualidade e a preços razoáveis é um direito essencial.
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Europeia, no artigo 36.o, consagra expressamente o acesso a serviços de interesse
económico geral(64).
No Brasil, o Marco Jurídico da Internet, aprovado pela Lei 12 965, de 23 de
abril de 2014, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da
Internet, prescreve, no artigo 7.º, em que define os direitos do usuário, que o acesso à
Internet é essencial ao exercício da cidadania(65).
Para além das provisões legais sobre o Direito à Internet, existem Constituições
que, neste âmbito, consagram direitos fundamentais autónomos.
Em 2008, a Constituição do Equador, no artigo 16.º, veio garantir a todas as
pessoas, singulares ou colectivas, o direito de acesso universal a todas as tecnologias
de informação e de comunicação.
Na Grécia, o artigo 5.º-A, depois de consagrar um direito à informação,
estabeleceu que todos têm direito a participar na Sociedade de Informação, constituindo
obrigação do Estado promover o acesso, a produção, a troca e a difusão electrónica da
informação(66).
O 2.º parágrafo do artigo 30.º da Constituição da República do Paraguai, já em
1992, estabelecia que a lei deve assegurar, em igualdade de oportunidades, o livre
acesso à utilização do espectro eletromagnético, bem como aos instrumentos de
acumulação e elaboração de informação pública(67).

64 Considerando que a Carta "eleva a direito fundamental o direito a serviços públicos de interesse
económico geral", veja-se CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da
Constituição, 7.a Edição, Almedina, Coimbra, 2003, p. 344. Em sentido contrário: SILVA, João Nuno
Calvão da, "Comentário ao artigo 36.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia", in
SILVEIRA, Alessandra/CANOTILHO, Mariana, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
Comentada, Almedina, Coimbra, 2013, p. 436 e ss. (p. 445).
65
O
Marco
Jurídico
da
Internet
pode
ser
encontrado
em
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm (consultado a 2 de
janeiro de 2016).
66 Na revisão de 2001, deu-se, igualmente, a consagração de um direito à protecção de dados pessoais
(artigo 9.º).
67 Mais precisamente: “La ley asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al
aprovechamiento del espectro electromagnético, así como al de los instrumentos electrónicos de
acumulación y procesamiento de información pública, sin más límites que los impuestos por las
regulaciones internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarán que estos elementos no
sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás derechos establecidos en esta
Constitución”.
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E, em Itália, tem lugar uma interessante discussão em torno de propostas de
revisão constitucional com o intuito de inserir um novo artigo que consagre um direito
de aceder à Internet. A proposta inicial foi apresentada por Stefano Rodotà que
defendeu que “a Internet promove uma lógica constitucional nova”, apresentando uma
alteração para inserção de um artigo 21bis(68). Mais recentemente, outras propostas se
lhe seguiram, no sentido de inserir um tal direito num artigo 34bis, que poria ênfase na
conexão em rede: este direito asseguraria o prolongamento dos modos de realização da
personalidade humana e dos demais direitos exercidos em rede, devendo, segundo os
proponentes, ser considerado um direito social(69).
Independentemente do reconhecimento expresso de um direito de acesso à
Internet na legislação, ou enquanto direito fundamental nas normas constitucionais dos
Estados, é inegável que este direito é, actualmente, considerado, pelo menos, um direito
instrumental para o exercício de outros direitos fundamentais, com especial destaque
para a liberdade de expressão e de comunicação. Como refere o mencionado Acórdão
do TEDH, de 2012, é possível concluir que do conjunto de garantias genericamente
estabelecidas para protecção da liberdade de expressão se pode extrair que é
reconhecido um direito de acesso à Internet sem entraves (ponto 31). O que também
resulta, claramente, do Acórdão do Conseil Constitutionnel francês acima referido, por
exemplo.
2. Será possível defender a existência, na ordem jurídica portuguesa, de um direito
fundamental de acesso à rede e de utilização das suas virtualidades de comunicação, de
procura e difusão de informação, de conhecimento, de participação e de interação?
Encontrará este direito guarida constitucional na ordem jurídica portuguesa?
Esta questão encontra resposta no artigo 35.º, da CRP, com a epígrafe
“utilização da informática”, que, no seu n.º 6, consagra que “a todos é garantido livre
acesso às redes informáticas de uso público”. É a expressão mais evidente da
68 O novo direito (que se seguiria ao artigo 21 relativo à liberdade de expressão) estabeleceria o seguinte:
“Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità
tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”. RODOTÀ,
Stefano, “Un articolo 21bis per Internet”, disponível em: http://archivio.articolo21.org/2183/notizia/unarticolo21bis-per-internet-.html. (consultado a 21 de dezembro de 2015).
69 O texto, proposto está disponível em: http://www.art34bis.it/la-nostra-proposta/: “Tutti hanno eguale
diritto di accedere alla rete Internet, in modo neutrale, in condizione di parità e con modalità
tecnologicamente adeguate. (consultado a 19 de dezembro de 2015).La Repubblica promuove le
condizioni che rendano effettivo l’accesso alla rete Internet come luogo ove si svolge la personalità
umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale”.
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consagração constitucional de um autónomo Direito à Internet, enquanto direito
fundamental incluído no catálogo dos direitos, liberdades e garantias, que implica, antes
de tudo o resto, um direito de aceder à rede(70).
Mas, como resulta do que ficou dito, em nossa opinião, este direito fundamental
à Internet não consiste apenas num direito de acesso aos meios tecnológicos, às
infraestruturas, um direito de aceder aos serviços de comunicação e aos serviços
prestados eletronicamente, nomeadamente aos serviços públicos, sendo, ainda, um
direito de obter da rede informação e de nela criar e divulgar conteúdos, devendo
igualmente ser considerado um direito a participar na rede relacionando-se socialmente,
partilhando opiniões, mobilizando e construindo coletivamente opções nas mais
diferentes áreas de atuação social. É um direito de comunicação, de participação, de
inclusão, de interacção. Naquela que deve ser uma compreensão aberta da norma
disposta no n.º 6 do artigo 35.º, o livre acesso à rede, constitucionalmente previsto,
abrange o direito de interagir em rede, de partilhar socialmente, de inegável
fundamentalidade. Esta forma de interacção integra, hoje, um certo tipo de concepção
de vida e de estruturação de relacionamento, para muitos, indispensável a uma
existência digna.
Pioneira na consagração de direitos dos cidadãos em face dos tratamentos de
dados (então) mecanográficos (de que a utilização de mecanismos associados aos
cartões perfurados foram exemplo), concedendo proteção desde a sua versão original
em 1976, a Constituição Portuguesa soube adaptar-se à evolução tecnológica e desde a
revisão constitucional de 1997 prevê este direito fundamental de acesso à rede.

70 Existem outras posições na nossa doutrina: Gomes Canotilho e Vital Moreira sustentam que esta
“garantia de acesso às redes informáticas de uso público” “é, em rigor, uma nova dimensão da liberdade
de expressão. O acesso à rede é uma espécie de pré-requisito (pre-committement) da própria liberdade
de expressão via Internet”: CANOTILHO, José Joaquim Gomes/MOREIRA, Vital, Constituição da
República Portuguesa Anotada, Vol. II, 4.ª Edição, 2010, Coimbra Editora, Coimbra, p. 557. Já Vieira
de Andrade insere as garantias relativas à utilização da informática, incluindo o disposto no n.º 6 do
artigo 35.º, da CRP, na categoria das garantias, dos direitos, liberdades e garantias, autonomizáveis
enquanto posições jurídicas subjectivas. Considerá-las garantias significa que lhes atribui um papel
secundário, que não acompanhamos, já que, para o autor, as garantias seriam, ou “direitos-garantias”, já
que teriam função instrumental para protecção de outros direitos, que seriam os “direitos-direitos”,
posições primárias cujo objecto imediato seria um bem específico da pessoa, ou “direitos-liberdades”,
protegendo uma esfera de autodeterminação de comportamento. ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2012, p.
114 e ss..
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Daqui resulta que, no caso português, o impacto das novas tecnologias
manifestou-se desde muito cedo no texto constitucional, poupando-nos, relativamente
ao direito fundamental de acesso à rede, à eventual necessidade, também defensável,
de fazer derivar um tal direito, por interpretação, do texto de outros preceitos
constitucionais (mediante a delimitação do âmbito de protecção de outros direitos
fundamentais(71)), diferentemente do que sucede noutras ordens jurídicas, ou com
outros direitos associados ao desenvolvimento de novas tecnologias.

71 Modalidade de abertura explicada, por exemplo, por ALEXANDRINO, José de Melo, A Estruturação
do Sistema de Direitos, Liberdades e Garantias na Constituição Portuguesa, Vol. II, Almedina,
Coimbra, 2006, p. 374 e ss..
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VI. Conclusão
A nota final que gostávamos de sublinhar, fazendo uso das palavras de
Tommaso Frosini, é a de que, apesar dos desafios, o uso das tecnologias tem vindo a
representar um desenvolvimento dos direitos e liberdades, de que o Direito à Internet é
exemplo paradigmático(72).
A importância deste direito é hoje manifesta, desde logo, pelo facto de o Direito
à Internet constituir instrumento fundamental para a realização de outros direitos,
nomeadamente de direitos fundamentais.
É certo que os direitos fundamentais conservam a mesma dignidade quer sejam
exercidos digital ou analogicamente. Mas, com o tempo, com a progressiva
massificação dos mecanismos tecnológicos, a sua realização tende cada vez mais a
assumir formato digital, pelo que o acesso à rede adquire uma importância
determinante.
A evolução tecnológica dita que a Internet seja, crescentemente, o meio ou o
lugar do exercício de velhos e de novos direitos.
Ao mesmo tempo, como vimos, a rede será, também, lugar cada vez mais
privilegiado para as interferências nos direitos e liberdades fundamentais, como o
direito à autodeterminação informativa ou como a liberdade de expressão são exemplo,
seja em virtude de agressões por parte do próprio Estado, seja por parte de outros
cidadãos.
Ao lado da caraterística de suporte à realização de outros direitos, que faz com
que a negação do acesso à Internet se possa traduzir na violação desses outros direitos,
o Direito à Internet assume-se, também, com um conteúdo próprio, de direito de acesso
e de direito à partilha e ao relacionamento digitais.
Em qualquer dos casos, um tal direito fundamental obrigará o Estado a assegurar
as condições necessárias que garantam o acesso universal à rede, enquanto direito a
prestações para promover o acesso e fruição do direito, ou seja, direito a uma acção
positiva do Estado, seja ela normativa ou fáctica. E, enquanto direito de defesa, impedi-

72 FROSINI, Tommaso Edoardo, “Il Diritto Costituzionale di Accesso a Internet”, Rivista Telemática
Giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n.º1, 2011, p. 1 e ss..
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lo-á (salvo em situações devidamente justificadas) de adotar medidas que ponham em
causa o exercício do Direito à Internet, como a criação de barreiras eletrónicas que
evitem o acesso à rede, ou o acesso a informação dela constante (dever de abstenção),
impondo, igualmente, ao Estado, prestações positivas, instrumentais, de protecção do
Direito à Internet face a terceiros.
O Direito à Internet é, na sua especificidade de acesso à rede, um direito da
categoria dos direitos, liberdades e garantias, previsto no artigo 35.º, n.º 6, da
Constituição, que, simultaneamente, é condição de exercício de outros direitos,
liberdades e garantias. É-o, também, na sua vertente de direito de interação digital,
resultante do livre acesso à rede.
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