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EUROPE DIRECT informa
Ver este mail no seu navegador

Dia Europeu da Proteção de dados

28 janeiro

O que se pretende com este dia?

Este dia visa consciencializar todos sobre os direitos relacionados
com a proteção de dados pessoais e privacidade. Este dia é
conhecido, fora da Europa, como Dia da Privacidade. oram os
Estados-membro do Conselho da Europa que, em 1981, compreenderam
que o impacto da revolução tecnológica que já naquela altura se
sentia seria inimaginável, e que os Estados se deveriam autolimitar
para que governos totalitários não infringissem a privacidade dos
seus cidadãos.
 
Porque se celebra nesta data?
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O Dia Europeu da Protecção de Dados foi instituído em 2006 pelo
Conselho da Europa. Esta data  comemora a abertura da Convenção de
Proteção de Dados do Conselho da Europa [en], conhecida como
“Convenção 108” [en] que ainda hoje é apontada como a principal
referência nos diferentes continentes no que toca ao
tratamento automatizado de dados pessoais.

Onde se celebra?

Celebra-se em 47 Estados europeus, incluídos os estados-membro da
União Europeia.
 
Onde posso encontrar mais informação?

Uma Europa preparada para a era digital
Declaração da Comissão Europeia para este dia 
Ficha Identidade Virtual junho 2019
Direitos dos cidadãos na Europa
 

Nas duas últimas décadas, a UE tem tornado a Internet um
lugar mais seguro para as pessoas partilharem as suas
experiências, interesses e ideias. Através da sua rede de
apoio, a UE oferece a cada país europeu um centro
«Internet mais segura», para o qual é possível ligar
gratuitamente para obter a ajuda de peritos em
consentimento, proteção de dados, privacidade ou notícias
falsas.

O Parlamento Europeu (PE) aprovou no dia 15 de janeiro a
Conferência sobre o Futuro da Europa. O PE propõe a realização de
“ágoras dos cidadãos temáticas” que reflitam as prioridades políticas
ao longo de todo o processo da Conferência, compostas por um
máximo de 200-300 cidadãos, com um mínimo de três por Estado-
Membro, organizadas em diferentes locais da UE e ser representativas
pelo prisma da distribuição geográfica, do género, da idade, do
contexto socioeconómico e/ou nível de educação. Ao longo de 2020  o
Europe Direct Algarve vai organizar  Diálogos locais com o mesmo
objetivo. SIGA-NOS!
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O Europe Direct Algarve é um Centro de Informação Europeia. 
Está hospedado na CCDR Algarve e é subvencionado pela Comissão Europeia
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