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Parte A: Pano de Fundo e Contexto 

1. Introdução 

A digitização a uma escala global tem sido uma característica que define o desenvolvimento 

socioeconómico no século XXI. Embora a economia digital tenha sido um ponto de referência para 

políticas desde a viragem do milénio no que diz respeito à emergência dos serviços de comércio 

electrónico e de governo electrónico, de serviços de empresas ao consumidor (B2C), de empresas ao 

governo (B2G), e de empresas para empresas (B2B), actualmente descreve a economia contemporânea 

em geral. As tendências globais da digitalização – e agora da “dataficação” – têm impacto em todos os 

aspectos da actividade social e económica. Tecnologias estabelecidas que levaram ao desenvolvimento 

da Internet na última parte do século XX, e redes de banda larga de ultra alta velocidade na viragem do 

século, foram complementadas ao longo da última década por aplicações “gratuitas” que funcionam 

“acima” (“Over-The-Top”, ou OTT) de tais infra-estruturas (tal como as redes sociais), e pela “Internet das 

Coisas” (IdC), que é capaz de medir, monitorizar e registar informação remotamente. Com a emergência 

de tecnologias avançadas que fundem as dimensões física e digital, a inteligência artificial (IA) e as 

tecnologias de aprendizagem das máquinas permitem a recolha, a utilização e a análise de vastas 

quantidades de dados digitais provenientes das actividades pessoais, sociais e comerciais online. 

A digitalização da produção está a transformar estruturalmente a economia mundial. De um ponto de 

vista empresarial, a transformação de todos os sectores e mercados através da digitalização pode 

fomentar a produção de bens e serviços de maior qualidade a custos reduzidos através de uma melhor 

coordenação de eficiências e optimização ao longo das cadeias de abastecimento. Estas alterações 

podem ser vistas em áreas primárias de produção, incluindo: a digitalização e integração das cadeias de 

abastecimento, o design, o fabrico aditivo, como a impressão 3D, e a customização que reduz os tempos 

de produção para a “customização em massa” dos produtos, e o comércio electrónico, a procura online e 

as plataformas de redes sociais, que abriram novos canais de consumidores para as grandes empresas, 

mas também para as empresas mais pequenas e informais (Barnes, Black e Roberts 2019). 

Porém, criou também modelos de negócio inteiramente novos e modos de criação de valor envolvendo a 

“plataformização” (UNCTAD, 2019). As plataformas facilitam as transacções e a criação de redes, bem 

como a troca de informação. Significativamente, estes serviços (que podem incluir serviços na nuvem) 

podem fazer baixar os custos das empresas (e dos governos) – quer sejam de software, de segurança, ou 

das próprias plataformas – porque elas só precisam de pagar por aquilo que usam. Há aspectos desta 

economia digital globalizada que são por vezes referidos como a economia de “plataformas”, “gig” ou de 

“partilha”, por causa da redução de custos através de serviços partilhados, tanto na produção como no 

consumo (como no caso dos veículos Uber ou das casas Airbnb). As tecnologias avançadas utilizadas 

para oferecer muitos destes serviços baseiam-se na recolha de dados em larga escala e em novas formas 

de produção, tal como a IA, a aprendizagem das máquinas ou a robótica avançada, aquilo a que por 

vezes se chama a “Quarta Revolução Industrial” (4RI). 

Contudo, todas fazem parte do processo de digitalização e “dataficação”, em rápida mudança, que 

caracteriza a economia global contemporânea. Alguns dos desenvolvimentos foram incrementais e 

alguns foram disruptivos, mas todos foram altamente assimétricos. Hoje em dia, a geração, o 

processamento e a transmissão de informação definem de forma crítica quem beneficia do potencial 

transformador da digitalização. As plataformas globais têm sido as maiores beneficiárias e criadoras do 

novo valor criado por estes processos. O seu domínio dos mercados através do controlo dos dados, bem 
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como a sua capacidade de criar e capturar valor, têm resultado na sua concentração e consolidação em 

muito poucos países e numa mão-cheia de empresas (UNCTAD, 2019). 

A natureza hiperglobalizada e assimétrica destes desenvolvimentos tem implicações nos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030 das Nações Unidas (ONU), parte significativa dos quais estão 

alicerçados em metas de TIC globais que a região está muito longe de atingir, fazendo surgir desafios 

fundamentais para os decisores políticos em países que se encontram em todos os níveis de 

desenvolvimento. A possibilidade de os países e regiões serem capazes de criar as condições para a 

exploração destes processos de digitalização e dataficação para criar valor acrescentado, aumentar a 

eficiência e a produtividade, criar novos empregos e maximizar as receitas gerando comércio e 

tributação, dependerá das políticas que forem adoptadas e implementadas, pois este é um desafio 

institucional comum aos países em desenvolvimento. “Aproveitar o seu potencial para muitos, e não 

apenas uns poucos, requer pensamento criativo e experimentação de políticas” (UNCTAD 2019:1). 

Embora vá colocar desafios a diferentes níveis do governo, a sua natureza globalizada irá, não obstante, 

exigir maior cooperação global para ultrapassar muitos deles. 

Estes desafios realçam a necessidade de os decisores políticos nos países em desenvolvimento, ao 

mesmo tempo que vêem a digitalização no contexto dos mercados e cadeias de valor globais, 

considerarem cuidadosamente as implicações dos seus contextos locais, onde a falta de prontidão 

digital irá limitar a capacidade de potenciar produtivamente estas novas tecnologias e processos. De 

forma a competir neste mercado global, eles irão precisar de ter como prioridade o desenvolvimento 

humano, em particular a educação, o desenvolvimento de competências digitais avançadas para a 

produção digital, o acesso a financiamento para as startups, o investimento no acesso público e na 

digitalização dos sistemas públicos e a capacidade institucional para criar um domínio cibernético 

seguro e de confiança. Estes aspectos serão necessários para mitigar os riscos de violações de direitos, 

em particular da privacidade da informação privada, os riscos para o emprego e os riscos de uma 

marginalização económica e social mais generalizada. 

A inclusão digital dos países em desenvolvimento e dos sectores críticos no seio das economias em 

desenvolvimento aumenta a sua visibilidade no ecossistema geral da cadeia de valor. Isto reforça a 

necessidade de desenvolver respostas nacionais e regionais às discussões digitais e à governança 

globais. 

É oportuno, portanto, que o FP-SADC esteja a preparar um Projecto de Lei Modelo para a comunidade 

económica regional. O impacto líquido a nível nacional irá, contudo, depender do nível de 

desenvolvimento e de prontidão digital dos países e das suas partes interessadas. Irá também depender 

das políticas adoptadas e implementadas aos níveis nacional, regional e internacional. 

A secção seguinte da Parte A situa estas economias digitais nacionais no ecossistema digital global mais 

abrangente e nos sistemas de governança global. Reflectirá sobre a assimetria actual do 

desenvolvimento digital e sobre o paradoxo da desigualdade digital como um dos mais prementes 

desafios do nosso tempo em termos de políticas. A actualização sobre as implicações disto no contexto 

da CoVID-19 demonstra a natureza globalizada dos “bens públicos”, tal como a Internet, e a assimetria 

na capacidade dos povos em utilizá-los para mitigar os efeitos negativos dos confinamentos que os 

governos um pouco por todo o mundo têm sido forçados a implementar para conter a propagação do 

vírus. 

Depois, a Parte A considerará os facilitadores e inibidores da economia digital no contexto da Comunidade 

de Desenvolvimento da África Austral (SADC) antes de se focar na discussão mais específica da economia 

digital e na emergência dos processos de digitalização e dataficação. Tendo abordado o pano de fundo 

sociopolítico, económico e tecnológico para a Economia Digital, a Parte B analisará o contexto jurídico e o 
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que é exigido para a transposição para o nível nacional de uma Lei da Economia Digital no âmbito da SADC. 

Os objectivos mais gerais da Lei Modelo sobre a Economia Digital propriamente dita serão concretizados 

através das políticas. A Parte C irá olhar para as recomendações em termos de políticas em três áreas 

temáticas: 

 propriedade e controlo/fluxos dos dados e acesso aos mesmos; 

 segurança dos dados e interferência nos mesmos; e 

 criação de valor baseada nos dados. 

2. Ecossistema Digital  

Em linha com a ênfase que a agenda internacional para o desenvolvimento coloca nas tecnologias digitais 

como facilitadoras de desenvolvimento, as TIC foram também identificadas pela SADC como elementos 

críticos para a construção de uma sociedade mais inclusiva, ao eliminarem a pobreza e reduzirem a 

desigualdade nos países.1 Porém, neste ambiente, as regras e políticas que se espera possam vir a facilitar 

o desenvolvimento têm de responder a uma realidade particular, marcada pela interconectividade e pela 

globalização. É necessária uma mudança fundamental em termos de políticas, abandonando o ponto de 

vista das telecomunicações tradicionais que vê os desenvolvimentos digitais como ocorrendo no âmbito 

de um sector distinto, ou até como uma questão nacional, apenas. A digitalização, ao invés, ocorre no seio 

de um ecossistema complexo que abrange a totalidade da economia e da sociedade a um nível nacional, 

estando, ao mesmo tempo, inextricavelmente conectada aos, e interligada com, os mercados e os 

sistemas de governança globais. 

De forma a identificar os pontos de intervenção necessários, em termos de políticas, no sistema de 

informação global complexo e adaptativo, bem como as suas implicações devido às ligações entre os 

diferentes elementos no seio deste sistema, é útil conceptualizá-lo como um ecossistema (Figura 1). Em 

vez de se focarem na tecnologia em rápida mudança, como fazem muitas perspectivas tecnológicas 

deterministas e futuristas, é apropriado que os parlamentares adoptem uma abordagem que coloque os 

cidadãos, os utilizadores e os consumidores no centro do ecossistema. Ver a infra-estrutura desta 

perspectiva, não é apenas uma questão de disponibilidade, mas da acessibilidade em termos de custos 

das redes, dos serviços e das aplicações. A relevância do conteúdo determinará também o grau em que as 

pessoas serão atraídas para o ecossistema, realçando, da perspectiva das políticas, a necessidade de pesar 

os constrangimentos quer do lado da oferta quer da procura. O acesso a um custo acessível é um resultado 

da estrutura do mercado e da eficácia da regulação, as quais são, elas próprias, determinadas pelas 

políticas e pelo quadro jurídico nacionais. Contudo, conforme caminhamos na direcção de uma economia 

digital mais avançada alicerçada numa infra-estrutura expandida de TIC, esta abordagem centrada no 

utilizador terá de ser ponderada contra a consideração da produção (e os consequentes riscos de 

extracção), que este estudo analisa mais aprofundadamente na sua investigação sobre os inibidores mais 

gerais da “boa” economia digital. 

 

1 Por exemplo, em Setembro de 2018 os Ministros de TIC da SADC deliberaram que as TIC são vitais para o desenvolvimento sustentável 
da região, e definiram objectivos especí0ficos sobre o acesso de banda larga, cibersegurança, conectividade rural e a quarta revolução 
industrial. Comunicado de Imprensa disponível em: 

https://www.sadc.int/files/3715/3806/1649/Media_Statement__ICT_Information_Transport_and_Met_meeting.pdf  
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Figura 1: Uma visão ecossistémica do ambiente digital  
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a expansão das infra-estruturas e a regulação efectiva da concorrência dos operadores de rede e dos 
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que exista uma estratégia integrada de investimento e de desenvolvimento humano que possa permitir a 
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em conjunto com um sistema financeiro e comercial facilitador. 

Isto requer um Estado facilitador que possa atrair investimentos privados produtivos e coordenar o 

fornecimento por parte dos sectores público e privado de “bens públicos”, como a Internet, a 

cibersegurança e, na verdade, os dados. Mas os resultados a nível nacional são cada vez mais afectados 
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(CRASA), têm um papel cada vez mais importante na harmonização de políticas e na integração de 
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natureza e os níveis de investimento assim como a eficácia da regulação da concorrência para melhorar o 

bem-estar do consumidor e criar as condições para a inovação. Sem sistemas de governança capazes de 

se adaptarem e de lidarem com a crescente complexidade do ecossistema digital, é provável que o 
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desenvolvimento tecnológico digital agrave a desigualdade, em vez de promover maiores oportunidades 

e prosperidade compartilhada. 

À escala a que as tecnologias digitais actuais funcionam, a falta de uma regulação eficaz da concorrência 

(para avaliar correctamente o mercado relevante num ecossistema digital complexo) levará 

provavelmente a uma maior concentração do mercado (especialmente às mãos de um punhado de 

empresas do Norte Global). Tendo em consideração os crescentes níveis de automatização, são 

necessários investimentos complementares nas competências de que os trabalhadores necessitam para 

tirarem proveito da tecnologia. Sem garantir a responsabilização dos produtores de informação, dos 

corretores e dos governos responsáveis pelos dados públicos, a informação estará cada vez mais sob o 

controlo de entidades comerciais e políticas, sendo usada em benefício das mesmas.  

À medida que as TIC deixam de ser uma questão sectorial para se tornarem numa questão que atravessa 

todos os sectores e áreas, a prontidão digital do sector público torna-se num determinante-chave da 

prestação de serviços nos sectores financeiro, da saúde, da educação, dos transportes, do turismo e do 

comércio. Modernizar o sector público e ligar os gabinetes públicos a tecnologias mais económicas e 

seguras permitirá que o governo electrónico seja um primeiro passo na resposta mais efectiva às 

necessidades dos cidadãos. 

Os mercados nacionais e as redes no seu seio estão também carregados de novas plataformas globais 

inovadoras, incluindo serviços na nuvem, aplicações de megadados, serviços OTT e a IdC. Estas 

plataformas estão a criar novos desafios transfronteiriços e locais em termos de políticas e de governança 

em torno da cibersegurança, da privacidade e da salvaguarda de outros direitos digitais necessários para 

a criação de um ambiente seguro e de confiança para os utilizadores. Esta é uma condição vital para a 

implantação de serviços digitais, do comércio electrónico, do governo electrónico, de serviços bancários 

electrónicos, do trabalho em plataformas e de uma sociedade mais vibrante. 

A recolha, o armazenamento e a análise extensivos de dados que alimentam os algoritmos que suportam 

a IA, a aprendizagem das máquinas, a robótica e os drones requerem cada vez mais a governança dos 

dados. Estas e outras tecnologias da chamada 4RI (Reyes, Bacani, Horch, Rienstra e Walter, 2016) estão 

inteiramente dependentes do funcionamento da “Terceira Revolução Industrial” da computorização e 

automatização, a qual está, por sua vez, intrinsecamente ligada às formas contemporâneas da “Segunda 

Revolução Industrial” da tecnologia energética. Na verdade, as tecnologias muito dependentes de redes e 

de dados tal como estas (especialmente o blockchain) exigem quantidades significativas de energia para 

funcionarem, custando frequentemente mais do que a banda larga que utilizam. Isto quer dizer que um 

fornecimento de energia estável e de alta qualidade é tão crítico para um ecossistema digital como a infra-

estrutura de comunicação. 

2.1 Governança dos dados 

Na era da digitalização, os dados assumiram um papel muito importante no desenvolvimento 

socioeconómico, pois são considerados um recurso estratégico e vital para as economias baseadas nos 

dados – aquilo que agora se refere como ”dataficação”. Mas embora os benefícios socioeconómicos da 

análise de megadados não possam ser ignorados, são necessários quadros de governança de dados para 

um processamento transparente e responsável da informação pessoal (anterior à agregação) para 

salvaguardar os direitos de acesso à informação e à privacidade. Isto tem também implicações para outros 

direitos fundamentais. 

A crescente disponibilidade de dados digitais está a impulsionar uma mudança no domínio da elaboração 

de políticas a nível mundial, deixando de ser um processo que é conhecedor dos dados (“data-informed”) 

para passar a ser um processo que é essencialmente baseado nos dados (“data-driven”) (Taylor, 2017). Por 
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outro lado, a recolha e o processamento de enormes quantidades de dados pessoais tem vindo a tornar-

se uma questão crescentemente polémica, pois a análise informática destes megadados permite aos 

investigadores, tanto de organizações públicas como privadas, inferir as deslocações, actividades e 

comportamento das pessoas, colocando implicações éticas, políticas e práticas à forma como as pessoas 

são tratadas e encaradas (Taylor, 2017). Porém, estes desenvolvimentos são também actividades centrais 

no seio das actividades económicas emergentes de todos os países. 

Os novos desenvolvimentos tecnológicos, como a IA, o blockchain, a computação em nuvem, os drones e 

os produtos da IdC, armazenam e analisam uma quantidade de dados sem precedentes, aumentando a 

urgência da necessidade de opções políticas para a regulação de um ambiente baseado nos dados. Por 

exemplo, a utilização da IA e da aprendizagem das máquinas para a definição de perfis comportamentais 

para a customização de produtos e serviços está a desafiar os princípios globais da protecção de dados 

relacionados com a recolha de dados para fins específicos, a minimalização, e as limitações a um 

processamento adicional. A computação em nuvem ganhou proeminência rapidamente, perturbando os 

modelos tradicionais relacionados com o armazenamento e a distribuição de dados, tendo repercussões 

em várias áreas, como o direito, os negócios e a sociedade. 

A ligação de dispositivos à Internet, e sistemas como a IdC, a IA, a aprendizagem das máquinas e outras 

tecnologias emergentes, têm uma implicação directa em termos de armazenamento, processamento e 

gestão de dados, tendo em conta que os dados podem agora ser produzidos, armazenados e analisados 

por máquinas sem intervenções humanas. 

Um quadro de referência que facilite tornar os dados disponíveis ao mesmo tempo que se respeitam os 

direitos de privacidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, é fulcral para construir um ambiente 

digital seguro e de confiança e é uma pré-condição para a adopção e absorção das tecnologias emergentes 

em África. Embora o conceito de indústria 4.0 seja realmente pertinente para economias mais 

industrializadas e muitas das tecnologias e dos processos identificados no gráfico abaixo não sejam 

evidentes em muitas economias da SADC, a natureza globalizada destes desenvolvimentos industriais 

significa que eles têm impacto directo e indirecto nas economias locais, exigindo que os decisores políticos 

considerem um grande número de aspectos relacionados com os dados de forma a fomentarem uma 

economia digital.  

A economia digital emergente é fundamentalmente sustentada por dados e análises como uma 

capacidade central. Isto significa necessariamente que ponderar as opções legais e regulatórias para os 

países que esperam poder optimizar os resultados do desenvolvimento global nos seus territórios 

envolveria fortemente considerações de governança e de justiça de dados – tudo num contexto 

económico que procura tirar proveito dos “dividendos digitais” e incorporar considerações mais gerais de 

digitalização. Embora os dados possam estar a sustentar muita da economia digital, a digitização ocorre 

ao longo da cadeia de valor das actividades de uma empresa. 

2.2 Desigualdade digital 

As interligações entre diferentes componentes do ecossistema realçam a necessidade de os decisores 

políticos nos países em desenvolvimento olharem para a digitalização no contexto das cadeias de valor 

dos mercados globais, mas também nos seus contextos locais, onde a falta de prontidão digital irá limitar 

a sua capacidade de aproveitar estas novas tecnologias e processos e de mitigar os riscos relacionados 

com emprego, governança de dados e acesso a financiamento. 

Um aspecto fundamental nesta questão é a importância da inclusão e da igualdade digitais. 

Paradoxalmente, à medida que mais pessoas estão conectadas, a desigualdade digital está a aumentar. Isto 

não acontece apenas entre aqueles que estão online e aqueles que estão offline (como é o caso num 
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ambiente de voz e texto simples), mas também entre aqueles que têm os recursos técnicos e financeiros para 

usar a Internet de maneira ideal, e aqueles que estão online “escassamente”. Estes últimos incluem aqueles 

que apenas têm um acesso parcial a serviços de dados de baixa qualidade ou muito caros que não lhes 

permitem estar “sempre ligados” ou usar serviços que requerem um consumo intenso de dados. O fosso 

entre aqueles que consomem passivamente um número limitado de serviços básicos e aqueles com a 

capacidade para dar à tecnologia um uso integral e produtivo, alguns até para melhorarem a sua 

prosperidade, está a aumentar. 

Da mesma forma, à medida que ficam online mais pessoas que não têm os conhecimentos ou as 

competências para exercer os seus direitos, elas ficam mais vulneráveis aos riscos que acompanham o seu 

uso de novas aplicações e serviços que recolhem informação pessoal e usam algoritmos para direccionar a 

sua publicidade, ou às formas através das quais os governos podem controlá-las, do que aquelas pessoas 

que têm o conhecimento ou as competências para mitigar tais riscos. 

As crescentes deslocações de rendimento do trabalho para o capital e a queda nos empregos de nível 

intermédio em muitos países, um fenómeno comummente designado pelos economistas como 

polarização dos salários, sugerem que os ganhos de uma maior utilização da tecnologia não serão 

partilhados de forma equitativa sem significativas intervenções ao nível das políticas (Van Reenen, 2019). 

Este paradoxo da desigualdade digital, em conjunto com a governança global para mitigar os riscos do 

aumento da digitalização e da dataficação, é provavelmente o maior desafio em termos de políticas para 

as nações, numa economia e sociedade digital global cada vez mais fracturada. 

2.3 COVID-19 

O impacto da COVID-19 na economia digital, tanto global como localmente, realçou a urgência de 

compreender as prioridades legislativas e regulatórias da economia digital. Têm ocorrido, globalmente, 

picos na quantidade de dados gerados através da expansão da interacção digitalizada, que inclui 

interações de trabalho e sociais (QTS, 2020). A pandemia levou a quarentenas em massa decretadas 

pelos Estados em todo o mundo, as quais, apesar dos diferentes graus de gravidade, resultaram em 

rápidas mudanças nos comportamentos e nas práticas, que ficaram conhecidos como o “novo normal”. 

Este “novo normal” é dominado por uma maior dependência digital. A necessidade de reduzir a 

interacção individual para limitar a propagação da doença levou também à disrupção de modelos de 

negócio e de fluxos de trabalho, com uma maior procura de digitalização de processos de trabalho para 

facilitar este tipo de ambiente laboral “fora do escritório” (QTS, 2020). E necessariamente, portanto, 

houve também aumentos na procura de funções de recolha e de armazenamento de dados para 

empresas (QTS, 2020). Porém, a pandemia realçou também a vulnerabilidade dos trabalhadores de “gig” 

e de plataformas que funcionam fora das protecções laborais nacionais face a um mercado laboral em 

contracção. 

Regionalmente, com a excepção digna de nota da África do Sul, África tem até agora sido poupada às 

significativas taxas de infecção directa e mortalidade da doença que outras regiões têm sofrido. Porém, 

os impactos económicos têm sido crescentemente severos, com o Banco Africano de Desenvolvimento a 

prever que as economias em recessão em resultado da COVID-19 irão empurrar mais 28,2 a 49,2 milhões 

de africanos para a pobreza extrema (AfricaNews, 2020). A ênfase nas relações económicas, políticas e 

sociais digitais trazida pela COVID-19 realçou a necessidade urgente de expandir a infra-estrutura digital 

em toda a região (Melhelm et al., 2020; Razzano, 2020). O baixo nível de melhoramento digital que se 

verifica em África pode ser um desafio à resiliência económica face à pandemia, com capacidade 

diminuída ao longo do continente para colher os benefícios da expansão da economia digital (Razzano, 

2020). As desigualdades digitais existentes na região, que incluem os diferentes níveis de acesso e de 
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utilização, significam que a desigualdade dos impactos negativos será agravada de forma transversal em 

serviços como a educação, a provisão de cuidados de saúde e o trabalho (Ahmed, 2020). Vitalmente, a 

crise revigorou o apelo para que se trate dos desafios da tributação digital e da extracção de valor face à 

redução de fontes de tributação na região (os desafios em torno da tributação digital e da tributação 

electrónica serão tratados com maior pormenor mais adiante) (AfricaNews, 2020). 

3. Pré-condições para o Descolar da Economia Digital 

3.1 Facilitadores de uma economia digital 

 Acessibilidade digital e dos dados em termos de custos. A regulação económica pode facilitar a 

economia digital ao melhorar a concorrência em diferentes níveis da infra-estrutura da cadeia de 

abastecimento da Internet. As condições óptimas de mercado para possibilitar o acesso às TIC são 

facilitadas pelo aumento do investimento em infra-estruturas pelo sector privado e pela redução do 

custo de comunicar. De um ponto de vista do lado da oferta, isto pode ser conseguido: 

o empreendendo as necessárias análises de mercado sobre posições dominantes de mercado e 

práticas anticoncorrência, incluindo o seu impacto nos preços; 

o assegurando a concorrência baseada nos serviços através do acesso a redes grossistas; 

o aliviando estrangulamentos de implementação que afectam os preços, como a atribuição de 

espectro; e 

o priorizando a implementação de Wi-Fi pública em todos os edifícios públicos, especialmente nas 

áreas rurais, para ligar as pessoas que não estão conectadas (Mothobi, Chair e Rademan, 2017). 

 Infra-estrutura digital e acessibilidade real. Há provas abundantes de que embora tenha havido 

um progresso considerável em termos de medidas do lado da oferta, as medidas do lado da procura 

são o maior desafio. Embora a extensão da rede de banda larga permaneça um problema em vários 

países, a cobertura não é o único factor que determina a conectividade e a utilização da Internet. No 

Lesoto, no Ruanda e na África do Sul, para nomear apenas alguns países africanos, a cobertura de 

banda larga está acima de 98% e no entanto há partes significativas da população que permanecem 

desconectadas (Gillwald e Mothobi, 2019). A África do Sul é o único país na África subsariana, em 

2018, a ter uma taxa de penetração de Internet superior a 50% (Gillwald e Mothobi, 2018). A barreira 

ao uso para muitas pessoas não é, portanto, o facto de não estarem cobertas por um sinal, mas o 

facto de não terem os recursos para poderem ficar online – sendo as principais barreiras o custo dos 

dispositivos e o preço dos dados. 

Ao mesmo tempo, no Gana e na Nigéria, 43% e 40%, respectivamente, daqueles que não utilizam a 

Internet também não sabem o que é a Internet (Gillwald e Mothobi, 2019). Embora o 

desenvolvimento humano em África permaneça um desafio mais geral no que respeita à 

desigualdade digital, continuam a ser urgentes estratégias alternativas para estender o acesso de 

custo acessível às comunicações com intervenções práticas e de curto prazo. Não podemos 

simplesmente continuar a fazer as coisas da forma que temos vindo a fazer e esperar as mudanças 

exponenciais de que necessitamos (Gillwald e Mothobi, 2019). 

 Dispositivos digitais. As conclusões do estudo After Access2 mostram que a acessibilidade em 

termos de custo dos dispositivos e a falta de sensibilização são as principais barreiras à utilização da 

 
2 Os Estudos After Access (“Após o Acesso”) são estudos do lado da procura, representativos nacionalmente, que geram dados 

comparativos em 16 países em desenvolvimento na Ásia, América Latina e África, sobre o acesso e utilização de telefones móveis e 

Internet no Sul Global. Os conjuntos de dados africanos estão alojados aqui: 
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Internet nos países analisados. Daqueles que de facto utilizam a Internet em Moçambique, 76% 

indicaram que não conseguiam suportar o custo de dispositivos com capacidade de ligação à 

Internet, apesar de os preços de dados estarem entre os mais baixos de todo o continente, ao passo 

que na Tanzânia, com 64%, este número não era muito inferior, no Uganda era cerca de metade da 

população e no Ruanda um pouco menos de metade. Na África do Sul, daqueles que de facto usam a 

Internet, 33% afirmaram que o preço dos dados é incomportável. 

 Inovação. A criação de um ambiente regulatório competitivo para assegurar resultados positivos 

para o bem-estar do consumidor não deve ser negligenciada e está também associada ao fomentar 

da inovação. O Manifesto da Política de Inovação em África articula bem as considerações 

ambientais para o fomento do ambiente de inovação da economia digital, como a inclusão da 

educação e da investigação e desenvolvimento (I&D) (nomeadamente aumentando a participação 

das mulheres ou de outros grupos vulneráveis em programas de educação e de desenvolvimento de 

competências), espaços públicos multidisciplinares, registo simplificado de empresas, 

oportunidades financeiras focadas na inovação, mercados locais e pan-africanos, direitos de 

propriedade intelectual protegidos, incentivos fiscais, e infra-estrutura digital. Alguns países 

procuraram até facilitar esta componente da economia digital através da criação de “Leis para 

Startups”, como a Lei de Startups da Tunísia, de 2018. Como foi assinalado: 

[P]ara capturar todo o potencial de crescimento do comércio digital é necessário que os 

reguladores e a infra-estrutura pública dêem resposta tanto às empresas já estabelecidas como às 

startups. Ambas requerem um sólido quadro jurídico (Lopes, 2019). 

 Competências digitais e emprego. Para além das competências necessárias para garantir os 

benefícios dos dividendos digitais do lado do utilizador abordados anteriormente, existe também a 

necessidade de desenvolver competências digitais suficientes do lado da oferta de mão-de-obra 

(Barnes et al., 2019; Mothobi et al., 2018). O desenvolvimento de competências digitais deve 

incorporar directamente as tecnologias e produtos digitais que venham a ser produzidos por forças 

de trabalho nacionais (ITWeb, 2020). Isto significará fazer os ajustes necessários quer aos currículos 

educativos quer aos programas de desenvolvimento de competências ao nível nacional. 

 Governo electrónico e serviços electrónicos. Isto gera um facilitador adicional, que é a capacidade 

de os serviços de governo electrónico não só servirem as empresas, como também apoiarem os 

cidadãos e as ambições mais gerais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Isto 

incluiria também os serviços de governo electrónico que sejam interoperáveis e acessíveis num 

contexto de economia digital (Grupo de Trabalho da UA-UE para a Economia Digital, 2019). Embora 

de modo nenhum exaustivos, facilitadores como aqueles que foram abordados deverão ser levados 

em consideração ao serem elaboradas opções legislativas.  

3.2 Inibidores de uma economia digital 

 Desigualdade digital. A desigualdade digital no acesso às TIC é um inibidor principal no 

impedimento de uma “boa” economia digital. A desigualdade digital é evidente em vários contextos. 

Aqueles relacionados com acesso e utilização (de consumo e produtiva) pouco equitativos foram 

destacados acima e são abordados com maior pormenor relativamente à SADC mais abaixo. 

 
https://www.datafirst.uct.ac.za/dataportal/index.php/catalog/765/related_materials. 

https://www.datafirst.uct.ac.za/dataportal/index.php/catalog/765/related_materials
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 Exploração da mão-de-obra. O crescimento da economia “gig”3 traz consigo o risco da exploração dos 

trabalhadores através da falta de regulação laboral e de regularidade de emprego. Esta precariedade 

precisa também de ser compreendida no contexto de um antecipado “surto de juventude”: espera-se 

que a população jovem de África duplique para mais de 830 milhões até 2050, mas os benefícios 

potenciais da população jovem de África são postos em causa pela realidade de que dois terços dos 

jovens que não estudam estão “desempregados, desencorajados, ou marginalmente empregados” 

(Banco Africano de Desenvolvimento, 2016). Qualquer capacidade para absorver mais jovens na 

economia é ameaçada pela realidade regional de que, apesar de serem criados anualmente três 

milhões de empregos formais, há 10-12 milhões de jovens a tentar entrar no mercado de trabalho 

(Banco Africano de Desenvolvimento, 2016). Embora o comércio digital e outros dividendos da 

economia digital possam apresentar oportunidades para o emprego jovem em África, não é claro que 

papel poderá ter a regulação laboral na facilitação destas oportunidades (UNECA, 2019). Poderão 

também ser geradas soluções pela redução de custos decorrente da própria digitização, se esta 

redução permitir o reinvestimento em “… actividades criadoras de emprego, reforçando a capacidade 

de absorção de mão-de-obra e promovendo melhores ligações nacionais entre empresas e sectores” 

(UNECA, 2019). 

 Natureza extractiva da economia digital centrada nos dados. Tem sido afirmado que os dados do 

Sul Global estão a ser “computacionalmente apropriados e deslocados” para grandes potentados 

tecnológicos fora do continente, com pouca salvaguarda ou troca económica (Gwagwa e Koene, 

2018). As realidades que subjazem aos fluxos e à extracção de dados têm frequentemente levantado 

questões acerca do potencial para a localização dos dados, embora a realidade de tais opções em 

contextos globalizados seja altamente problemática (Hicks, 2019). Esta tendência no sentido da 

“extracção” é facilitada pela natureza do valor económico dos dados, a qual gera tendências no 

sentido da concentração. A natureza de “não rivalidade” e “não exclusividade” dos dados predispõe-

nos na direcção da recolha dimensionada e do proteccionismo (Nações Unidas, 2018). Esta extracção 

não é apenas dos dados em si, mas também – e dada a natureza das cadeias de valor – dos lucros. 

 Tributação nacional. A centralidade desta questão é evidente num documento publicado pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), a qual procura gerar uma 

“abordagem unificada” à tributação que reafecte os direitos tributários em favor da jurisdição do 

utilizador/mercado ao visar as empresas digitais (OCDE, 2019). 

 Monopolização pública. O monopólio estatal das infra-estruturas pode ter um impacto real nas 

infra-estruturas de comunicação. Isto foi reconhecido no caso Retrofit (Private Limited) (1996), no 

Zimbabwe. Neste caso, o Estado recusou uma licença a uma empresa para operar um serviço 

telefónico de telefones móveis. O Supremo Tribunal decidiu que tal recusa violava a liberdade de 

expressão do requerente, mas era também uma indicação de como os monopólios do Estado em 

termos de infra-estruturas podem afectar os direitos dos cidadãos à comunicação. As questões da 

monopolização devem fazer pensar em leis e autoridades da concorrência nos contextos nacionais, 

em especial porque, entre os países da SADC, há vários países que não possuem legislação sobre 

concorrência (Baker McKenzie, 2019). 

 Oligopólios Privados. Muitos dos inibidores mais gerais da economia digital para benefício nacional 

estão associados aos oligopólios do sector privado. A economia digital é dominada ao longo dos 

serviços digitais por um punhado de empresas norte-americanas (Google, Amazon, Facebook, Apple, 

 

3 A economia “gig” refere-se a um mercado de trabalho caracterizado por trabalho independente, flexível e sob solicitação, facilitado 

pelas tecnologias digitais.  
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Microsoft – GAFAM) e chinesas (Baidu, Alibaba retalho, plataforma Tencent e Xiaomi – BATX) 

(Thieulin, 2019). É este domínio maciço do mercado digital que está a levar a um colonialismo digital 

citado por muitos autores (e que resulta na extracção de dados e valor já identificados como 

inibidores significativos do progresso económico digital). Significativamente, tem sido assinalado 

que este domínio não é apenas um inibidor dos resultados da economia digital, mas nomeadamente 

da capacidade dos ambientes nacionais intervirem ao nível legislativo e regulatório (Thieulin, 2019). 

3.3 Implicações para as políticas nacionais 

Quando consideramos não só o ambiente digital como também as peculiaridades da economia digital e 

as suas necessidades, isto implica que, num quadro de governança global, é necessária uma estratégia 

nacional para os países em desenvolvimento criarem uma economia digital facilitadora e equitativa. Isto 

irá requerer uma estratégia nacional transversal para a inclusão social e a prosperidade económica: para 

prevenir danos associados à vigilância permanente dos sujeitos dos dados pelas plataformas 

monopolistas globais e pelo Estado, e para salvaguardar os direitos dos cidadãos, de forma a criar o 

ambiente seguro, protegido e de confiança necessário para o florescimento da economia digital. Para 

alcançar isto, as políticas terão de decorrer de processos participados por múltiplas partes interessadas, 

nos quais a sociedade civil e o sector privado interagem com o Governo. 

Tais políticas nacionais irão exigir coordenação entre os sectores público e privado para dar resposta à 

procura nacional e para permitir que se possa concorrer eficazmente na economia global. Isto irá exigir:  

 a atracção de investimento privado produtivo para melhorias das infra-estruturas físicas (incluindo 

de energia e de banda larga); 

 a regulação económica eficaz dos prestadores de infra-estruturas para garantir uma política de 

concorrência justa e experimentação regulatória para permitir o fornecimento de serviços de banda 

larga de baixo custo; 

 disposições institucionais integradas para lidar com o sistema global de informação complexo e 

adaptativo, incluindo infra-estruturas, conteúdo, dados e novas questões de concorrência cuja 

governança irá exigir respostas nacionais e globais; 

 políticas para a abertura tanto de dados públicos como comerciais como um activo crítico para os 

novos operadores e fluxos de dados para permitir o comércio transfronteiriço e combater as 

vantagens de acumulação de dados por parte dos primeiros a entrar no mercado, protegendo ao 

mesmo tempo a informação privada dos indivíduos e a segurança e integridade dos sistemas 

nacionais;  

 alterações aos currículos do ensino básico para que passem da aprendizagem e pensamento 

memorizados, que podem ser facilmente replicados por máquinas, para a construção de 

conhecimento crítico e criativo mais adequado ao ambiente digital dinâmico, juntamente com 

programas transversais de competências digitais de grande escala para alinhar e dimensionar com 

as novas exigências para a força de trabalho; 

 mecanismos de financiamento para alargar o acesso a estes novos meios de produção para 

integração da cadeia de abastecimento, comércio regional e competitividade global e harmonização 

dos quadros regionais para melhorar o comércio e permitir fluxos transfronteiriços de dados; e 

 a eliminação da tributação excessiva das empresas que inibe o investimento em redes e da 

tributação regressiva das redes sociais que reduz a utilização por parte dos pobres, bem como o 

envolvimento na reforma do regime de tributação digital global, procurando a tributação dos 
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produtos e serviços digitais na jurisdição em que são geradas as receitas, mesmo que o produtor não 

tenha uma presença física na mesma. 

Não é possível no âmbito deste Documento de Trabalho abordar aprofundadamente todas as questões 

de políticas relacionadas com este ambiente facilitador. Abaixo, o documento centra-se nas 

considerações sobre políticas e governança para que os países em desenvolvimento possam aproveitar 

os benefícios de uma maior eficiência, da melhoria de produtividade e da criação de valor associados à 

economia digital e baseada nos dados. Embora realçando a necessidade de dar resposta à desigualdade 

digital como uma pré-condição para a inclusão na economia digital, explora os quadros de governança 

necessários para possibilitar a evolução digital da economia. 

4. Factores Regionais da SADC 

Embora haja factores ambientais gerais dignos de nota nas discussões sobre a legislação para uma “boa” 

economia digital, a região da SADC apresenta características contextuais muito específicas que vale a pena 

considerar. 

4.1 Factores do lado dos utilizadores e da procura  

Tal como destacado acima, persistem entre os países da SADC baixos níveis de penetração da Internet, 

com uma média sub-regional de apenas 26% (com um intervalo entre 4,7% e 56,5%), assim como desafios 

tanto do lado da procura como da oferta (Mothobi, Chair e Rademan, 2017). Para a maioria dos utilizadores 

da Internet o primeiro ponto de acesso à mesma é através dos telefones móveis (mais de 80% dos 

utilizadores individuais) (Mothobi, Chair e Rademan, 2017) e esta dependência do acesso móvel significa 

que os custos dos dispositivos com capacidade de ligação à Internet têm um impacto significativo na 

acessibilidade de uma forma mais geral. A acessibilidade em termos de custos é referida como uma 

barreira principal à implantação da Internet na região, com outras questões relacionadas com os 

utilizadores, como a falta de literacia digital e a falta de conteúdo relevante, a terem impacto na 

implantação e na experiência (Chair, 2017). 

 

Figura 2: Percentagem de pessoas que utilizam a Internet nos países da SADC 

Vários países da SADC estão abaixo dos 20% de massa crítica que se acredita serem necessários para 

desfrutar dos efeitos de rede associados às eficiências melhoradas e aos fluxos de informação 

aperfeiçoados para o crescimento económico e a inovação (Gillwald e Mothobi, 2018). 

Na SADC, a experiência do acesso à Internet para os utilizadores é marcada pela desigualdade. A 

Declaração sobre Tecnologias de Informação e Comunicação da SADC (2001) apela aos Estados-

Membros que dêem prioridade às áreas rurais e remotas, às áreas urbanas desfavorecidas, às 
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instituições de ensino e a outras comunidades de benefício especial como forma de diminuir o fosso 

digital – não obstante, permanece um claro fosso urbano-rural. Os dados de estudos sobre utilizadores 

na Tanzânia, no Lesoto e na África do Sul demonstraram que existem diferenças significativas no acesso 

entre as comunidades rurais e urbanas (Gillwald e Mothobi, 2019). A infra-estrutura representa um 

especial desafio para os utilizadores rurais, pois normalmente nas áreas rurais há apenas um operador 

disponível, recebendo aqueles, consequentemente, maus serviços e preços pouco competitivos (Chair, 

2017). Além disso, os resultados dos dados da SADC revelaram também o sexo dos utilizadores e a 

desigualdade de acesso: 

Quadro 1: Utilização da Internet em 5 países seleccionados da SADC  

 Utilização da 

Internet Masculino Feminino Urbano Rural 

Lesoto 32% 36% 31% 54% 39% 

Moçambique  10% 13% 7% 23% 3% 

Tanzânia 14% 16% 11% 32% 1% 

África do Sul 53% 57% 50% 61% 39% 

Zâmbia 14% 17% 12% 5% 28% 

Figura 3: Utilização da Internet em 5 países africanos: Lesoto, Moçambique, Tanzânia, África do Sul e Zâmbia 
(2017) 

Fonte: RIA, estudos After Access (ZICTA, 2018)  

4.2 Factores do lado da oferta 

As autoridades reguladoras e de concorrência estão frequentemente preocupadas com a falta de 

concorrência e os preços elevados no mercado móvel. Isto deve-se principalmente ao facto de se 

assumir que o mercado é por natureza oligopolista, com poucos intervenientes capazes de entrar no 

mercado. Devido aos elevados preços “fora de rede” (off-net)4 cobrados, à fidelidade dos consumidores e 

aos elevados custos de mudar de rede, o mercado de telecomunicações da SADC tem sido largamente 

dominado por dois operadores, que na maioria dos casos foram os primeiros a entrar no mercado. Por 

exemplo, na África do Sul, mais de 75% do mercado é controlado por dois operadores dominantes, a 

MTN e a Vodacom. A Cell C e a Telkom Mobile não têm sido capazes de captar muito mais de 15% e 10% 

do mercado, respectivamente, como operadores que entraram mais tarde. No Lesoto, o duopólio no 

mercado é constituído pela Econet (23%) e pela Vodacom (77%), enquanto na Suazilândia existe um 

operador monopolista, a MTN. 

A entrada dos serviços OTT foi vista como uma estratégia através da qual os operadores mais pequenos 

seriam capazes de ultrapassar desafios de concorrência relacionados com preços fora de rede elevados e 

custos de mudança de rede muito altos e constituir-se como uma ameaça de concorrência aos primeiros 

operadores a terem entrado no mercado. Porém, em alguns casos, como na África do Sul, os operadores 

mais pequenos foram os primeiros a adoptar os serviços OTT para conseguirem conquistar maiores 

quotas de mercado. Assim que os operadores dominantes começaram a oferecer estes serviços 

gratuitos, os operadores mais pequenos perderam a sua vantagem competitiva. A banda larga móvel 

tende a seguir o mesmo padrão da voz e das mensagens escritas. Os operadores dominantes que 

 
4 Os preços “fora de rede” (off-net) são, em geral, preços mais elevados cobrados por chamadas de um operador de rede para outro 

operador de rede. Os preços “em rede” (on-net) são, em geral, preços mais baixos cobrados aos consumidores se eles fizerem 

chamadas sempre dentro da mesma rede.  



Research ICT Africa – Documento de Trabalho do FP-SADC sobre a Economia e a Sociedade Digital 

Setembro de 2020   18 
 

controlam uma maior quota de receitas do sector apoiam-se no seu volume de receitas para superar os 

seus concorrentes mais pequenos. Por exemplo, apesar de a Cell C ter sido o primeiro operador a 

adoptar os serviços OTT e de a Telkom fornecer os serviços de dados mais baratos, os dois operadores 

mais pequenos foram incapazes de concorrer em termos de cobertura e qualidade de forma a ganhar 

quota de mercado e gerar a receita necessária para investir no desenvolvimento e actualização da sua 

infra-estrutura de rede. Isto afectou a qualidade dos serviços prestados pelos operadores mais 

pequenos, que neste processo perderam também a batalha da concorrência. 

A falta de concorrência na banda larga móvel levou a apelos aos reguladores para que examinassem os 

preços dos serviços de banda larga em vários países da SADC. Por exemplo, na sequência de 

preocupações persistentes expressas pelo público e por partes interessadas, a Comissão de 

Concorrência da África do Sul deu início em 2017 a um Inquérito ao Mercado dos Serviços de Dados e as 

conclusões preliminares, publicadas em 2019, revelaram que os serviços de banda larga móvel pré-paga 

na África do Sul são em geral caros, tendo sido detectadas algumas questões de concorrência no 

mercado grossista. 

O custo elevado dos dados foi também um problema na Zâmbia, onde o parlamento nacional aprovou 

uma moção para proibir os fornecedores de serviços de Internet de fornecerem serviços de dados que 

tivessem uma data de caducidade. Em 2017, a Autoridade Reguladora das Comunicações do Botswana 

ordenou a todos os operadores móveis que reduzissem os preços dos dados e cortassem em 41% os 

preços fora de rede. Em comparação com outros países africanos, os países da SADC, em especial o 

Botswana, a Namíbia, a Suazilândia e o Zimbabwe têm os pacotes de dados mais caros em África (ver 

Figura 3). O elevado custo dos dados na região da SADC é atribuído às políticas regulatórias ineficientes, 

à falta de concorrência tanto no mercado de retalho como no mercado grossista, a problemas de 

entrada no mercado e a atrasos na libertação de espectro de alta frequência.  

 

 

Figura 4: Preços de 1GB de dados em países africanos 

Fonte: RAMP, 3.º T 2019 
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Zâmbia são atribuídos à feroz concorrência entre os operadores na antecipação da entrada do novo 

operador (Uzi), cujo lançamento estava agendado para 2019. Isto levou a uma descida superior a 70% 

dos preços dos dados entre o 2.º trimestre de 2017 e o 1.º trimestre de 2019. Apesar das crescentes 

preocupações com os pacotes de dados demasiadamente caros, a maioria dos países da SADC 

permaneceu imutável. No 3.º trimestre de 2019, a Suazilândia e o Zimbabwe ofereciam o preço mais caro 

para 1 GB de dados, 20,00 USD e 21,39 USD, respectivamente. O preço de 1 GB de dados nestes países era 

20 vezes mais caro do que no Egipto e quase 10 vezes mais caro do que em Moçambique, na Tanzânia e 

na Zâmbia – o que tornava ainda mais barato para os seus residentes fazer roaming nas redes dos 

operadores dos países vizinhos. 

Fazer baixar os preços pode ter implicações no investimento tanto na cobertura como na qualidade. 

Sendo que alguns dos países com os preços mais baixos sofrem de cobertura de banda larga limitada e 

de serviços de baixa qualidade.  

 

Figura 5: Evolução dos preços de 1GB de dados (em USD) em países da SADC (Botswana, Lesoto, Namíbia, África 
do Sul, Suazilândia, Zâmbia, Zimbabwe) 

Fonte: RAMP, 3.º T 2019 
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Figura 6: Evolução dos preços de 1GB de dados (em USD) em países da SADC (RDC, Madagáscar, Malawi, 
Maurícias, Moçambique, Tanzânia, Angola) 

Fonte: RAMP, 3.º T 2019 
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4.3 Factores económicos  
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os sectores que mais contribuem para o PIB, sectores nos quais podem ser adoptadas com relativa 
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assegurar que as competências necessárias estão preparadas de forma a permitir aos países receberem 

os dividendos da digitalização (Banga & te Velde, 2018) que suportam os apelos anteriores desta 

investigação para a priorização de políticas nacionais. 

A região da SADC registou uma taxa estimada de crescimento médio de apenas 1,8% em 2018 

comparada com 2,1% em 2017. O crescimento total tem vindo a aumentar a uma taxa mais baixa desde a 

crise financeira global de 2009 (SADC, 2018). O sector Industrial, identificado para crescimento na SADC, 
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sendo a África do Sul, em especial, de particular relevância para a estabilidade económica regional dado 

o tamanho da sua economia. Esta desigualdade de rendimento gera as condições para a desigualdade 

vivida dos cidadãos num país, ao longo de vários indicadores diferentes. 

 

Figura 7: Mapa dos resultados do coeficiente de Gini à data de Dezembro de 2016 (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, 2017) 
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exclusão digital abordadas até agora. Assim, por exemplo, a imposição de impostos digitais em serviços 

OTT populares, como o serviço de Voz sobre o Protocolo de Internet (VoIP), os sítios de redes sociais e de 

mensagens instantâneas, ou de taxas adicionais sobre transacções de dinheiro móvel, terão um impacto 

desproporcionado nos utilizadores de baixos rendimentos numa região que ainda tem a taxa de 

penetração de Internet mais baixa do mundo (Munyua, 2019). A acessibilidade em termos de custos 

mantém-se como um dos mais significativos obstáculos ao acesso universal, e impostos sobre sectores 

específicos como estes representam uma enorme ameaça ao acesso à Internet, à acessibilidade em 

termos de custos e à inclusão financeira. 

4.4 Factores regulatórios 

Naturalmente, dado o importante papel do sector privado na Internet e no espaço económico digital, a 

regulação desempenha um papel significativo neste ambiente. A UIT mede as formas de regulação das 

telecomunicações em diferentes países a partir de uma escala com quatro graus: 

 Geração 1: Monopólios públicos regulados, abordagem de comando e controlo; 

 Geração 2: Abertura dos mercados, liberalização parcial e privatização em todas as camadas; 

 Geração 3: Possibilitar o investimento, a inovação e o acesso; foco duplo no estímulo da 

concorrência nos serviços e na disponibilização de conteúdos, e protecção do consumidor; e 

 Geração 4: Regulação integrada, orientada por objectivos de política económica e social. 

País Geração Pontuação País Geração Pontuação 

Angola 2.ª 64,67 Moçambique 2.ª  57,67 

Botswana 4.ª 85,0 Namíbia 3.ª  70,67 

Comores 3.ª 82,33 Seychelles 2.ª  62,00 

República Democrática do 

Congo 

3.ª 79,33 África do Sul 3.ª 71,33 

Lesoto 2.ª 67,83 Suazilândia (Eswatini) 2.ª  59,33 

Madagáscar 2.ª 69,50 Tanzânia (República Unida 

da) 

4.ª 85,00 

Malawi 4.ª  87,00 Zâmbia 3.ª 71,67 

Maurícias 3.ª 80,83 Zimbabwe 3.ª 74,00 

Figura 8: Indicadores de Regulação da UIT para a região da SADC 

A análise do ambiente da SADC revelou quão eficaz é o estabelecimento de entidades reguladoras, como 

uma forma essencial de coordenar os sectores público e privado rumo a uma visão comum sobre a infra-

estrutura e a provisão de acesso às TIC (Markowitz, 2019). Uma regulação sólida é um passo-chave para 

assegurar a universalidade do acesso e dos serviços na região da SADC (Abrahams, 2017). 

Além das funções nacionais, a regulação tem também funções regionais. Num reconhecimento da 

necessidade de coordenar a regulação e os reguladores ao longo de toda a região, foi estabelecida a 

Associação dos Reguladores de Comunicações da África Austral (CRASA), com o objectivo de preparar e 

finalizar regulamentos ao nível dos países com base em leis modelo ou directrizes para a harmonização 

regulatória (Abrahams, 2017). Nos últimos anos, a CRASA tem desempenhado um papel importante na 

capacitação técnica dos decisores políticos da SADC em termos de políticas de TIC, que é uma função vital 

para as entidades de coordenação regional (Markowitz, 2019). Consequentemente, ao nível regional 

espera-se que este tipo de intervenção possa ajudar a garantir uma colaboração interagências mais 
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abrangente. Particularmente no contexto da complexidade digital, a coordenação intra-regional melhora 

a harmonização do padrão regulatório, mas também melhora a capacidade para uma colaboração 

cruzada ao nível da jurisdição no que diz respeito aos desafios digitais (Abrahams, 2017).  

5. A Economia Digital  

No contexto do ecossistema digital, esta secção olha agora com mais pormenor para a economia digital e 

para os processos de digitalização e “dataficação” que a sustentam. Definições mais restritas da economia 

digital descrevem-na como: 

[A]quela parte do resultado económico obtido exclusiva ou primariamente a partir das tecnologias 

digitais com um modelo de negócio baseado em bens ou serviços digitais (Conselho de Investigação 

Económica e Social do Reino Unido citado em Bukht e Heeks, 2017). 

Porém, é mais útil pensar na economia digital emergente de forma mais geral como a economia global 

contemporânea, com os aspectos análogos da “velha” economia e a mão-de-obra física sendo facilitados 

pelo aprovisionamento, uso ou entrega online, em conjunto com produtos e serviços puramente digitais, 

trabalho e produção online. No entanto esta economia digital emergente está a surgir no seio de um 

contexto desigual, no qual as economias subdesenvolvidas ainda se debatem para implementar e 

beneficiar de aspectos da terceira e da quarta revoluções industriais. 

A economia digital apresenta algumas oportunidades evidentes. Actualmente, em África, a contribuição 

da Internet para o crescimento do PIB permanece baixa, mas por muito problemáticas que sejam as 

diferentes previsões, as sugestões são que as economias emergentes, em particular, poderão futuramente 

ver benefícios alargados, vindo a Internet a adicionar um valor significativo ao PIB de África (Manyika, J. et 

al., 2013). Os benefícios digitais são vistos como sendo obtidos a partir de três mecanismos principais que 

são atribuíveis à economia digital: inclusão, eficiência e inovação (Banco Mundial, 2016). Estes 

mecanismos podem depois resultar em dividendos digitais para as economias africanas: 

Para as empresas, a Internet promove a sua inclusão na economia mundial ao expandir o comércio, 

aumenta a produtividade do capital, e intensifica a concorrência no mercado, o que por sua vez induz 

a inovação. Traz oportunidades para os agregados familiares ao criar empregos, potencia o capital 

humano, e produz excedentes para o consumidor. Possibilita aos cidadãos acederem aos serviços 

públicos, fortalece a capacidade dos governos, e serve como uma plataforma para os cidadãos 

enfrentarem problemas de acção colectiva. Estes benefícios não são automáticos nem estão 

assegurados, mas em numerosos casos as tecnologias digitais podem trazer ganhos significativos 

(Banco Mundial, 2016). 

As empresas que surgem no seio de uma economia digital, incluindo as startups e as empresas de 

inovação, têm o potencial para serem “empresas de elevado crescimento”, com a capacidade de gerar 

resultados e criar empregos (Goswami et al., 2019). 

A informação digitizada está cada vez mais integrada com a automatização e é utilizada para ajudar na 

tomada de decisões. A digitalização refere-se a um fenómeno diferente e mais avançado do que a 

digitização. Embora os conceitos de digitização e digitalização sejam usados de forma intercambiável em 

muita da literatura, é útil distinguir entre ambos em termos conceptuais. A digitização refere-se a codificar 

digitalmente informação analógica para que possa ser armazenada, processada e transmitida por 

computadores (Bloomberg, 2019). A digitalização refere-se a um processo mais profundo e transformador 

por vezes também designado pela expressão “transformação digital”. Gartner define a digitalização de 

forma muito restrita no âmbito de um quadro empresarial como “a utilização de tecnologias digitais para 

mudar um modelo de negócio e proporcionar novas receitas e oportunidades de produção de valor; é o 

processo de passar para um negócio digital” (Gartner, s. d.). Uma definição mais abrangente é dada por 
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Gray e Rumpe, (2015, p. 1319), que a definem como “a integração de múltiplas tecnologias em todos os 

aspectos da vida diária que possam ser digitizados”. Também foi definida como “ a forma pela qual muitos 

domínios da vida social [e económica] são reestruturados em torno da comunicação digital e das infra-

estruturas de comunicação” (Bloomberg, 2019). 

Todavia, até mesmo a digitalização no seio da economia “tradicional” pode colher benefícios para os 

países, por exemplo na indústria (Banga e te Velde, 2018). Mas muitos dos desafios pré-existentes em 

termos de políticas têm impacto nos benefícios até mesmo a partir desta fase de transformação digital – 

por exemplo, o acesso desadequado a competências e custos de capital comparativamente muito caros 

(num ambiente financeiro difícil). 

Então, qual é o âmbito da economia digital? No quadro abaixo, é demonstrada a amplitude da economia 

digital ao longo de várias dimensões económicas (p. ex., produtividade, valor acrescentado, emprego, 

rendimento e comércio), para diferentes actores (trabalhadores, micro, pequenas e médias empresas 

[MPME], plataformas e governos), e para diferentes componentes da economia digital (de âmbito central, 

restrito e amplo). 

O sector central ou digital refere-se ao sector estabelecido de telecomunicações e TIC que produziu 

resultados positivos para diferentes actores, e contribuiu para melhor crescimento, produtividade e valor 

acrescentado. Ao mesmo tempo que criaram novos empregos em áreas como as comunicações móveis, 

os ganhos de eficiência induzidos pela tecnologia resultaram também em perdas de empregos em 

empresas de infra-estruturas mais tradicionais. 

Com o advento da economia digital e a transição do desenvolvimento sectorial sustentando a simples 

procura online e entrega de bens offline que caracterizam o comércio electrónico, surgem novos empregos 

em serviços e produtos digitais. Existe um potencial adicional no microtrabalho ou no trabalho em 

plataformas por uma força de trabalho dispersa, que trabalha de forma flexível, e é paga por segmentos 

de trabalho que contribuem para as cadeias de valor globais. Embora existam provas de crescimento, 

produtividade e valor acrescentado elevados, os resultados do comércio permanecem mistos e a 

concentração do mercado aumenta, com consequências negativas para a concorrência. 

Assim que a economia está digitalizada existe a necessidade de competências de maior valor para 

conceber e implementar novos modelos de negócio baseados em plataformas, incluindo a automatização, 

a visualização e a realidade aumentada, com as consequentes perdas de empregos nas áreas de trabalho 

mais tradicionais. Os negócios que operam em plataformas aumentam a produtividade, mas há também 

uma corrida para o fundo, com custos de transacção reduzidos e custos de trabalho não regulado. Embora 

surjam novas oportunidades para empresas mais pequenas e informais, há uma extrema concentração de 

poder de mercado e controlo da cadeia de valor dos dados por um punhado de plataformas globais em 

localizações geográficas limitadas – os Estados Unidos e a China. 

Embora as melhorias de produtividade e a inovação aumentem exponencialmente na economia 

totalmente digitalizada, não há qualquer contribuição dos gigantes globais para as bases tributárias locais 

dos Estados para mitigar os efeitos destes desenvolvimentos. Com as empresas locais a serem afastadas, 

estes desenvolvimentos são potencialmente disruptivos e têm um impacto estrutural na economia global. 

Salvaguardar os direitos dos cidadãos prevenindo estes danos e introduzindo medidas para mitigar os 

riscos associados irá exigir cooperação global, assim como também um regime tributário digital global 

para garantir que as receitas possam ser tributadas na jurisdição onde as mesmas são geradas. 
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ACTORES 

IMPLICAÇÕES GERAIS 
NA ECONOMIA COMPONENTE DA 

ECONOMIA DIGITAL 

Indivíduos 
(enquanto 
utilizadores/ 
consumidores e 

trabalhadores) 

MPME 
Empresas 
multinacionais/ 
plataformas digitais  

Governos 

Central, sector 
digital 

Novos empregos 
para construir e 
instalar a infra-

estrutura de TIC. 

Novos empregos nas 
telecomunicações e 

no sector das TIC, 

especialmente nos 
serviços de TIC. 

Maior inclusão sob 
circunstâncias 

adequadas ou 
repercussões/ligaçõe
s nacionais. 

Maior concorrência 

dos prestadores de 

serviços na nuvem. 

Oportunidades de 
investimento para 

empresas que 
cumprem os 
requisitos de capital 
elevado, 

tecnológicos e de 

competências. 

Atrair investimento. 

Receitas fiscais da 
actividade económica 
criada. 

Aumento do crescimento, 
da produtividade e do 
valor acrescentado. 

Criação de emprego. 

Investimento e difusão de 
tecnologias; I&D 
provavelmente 

localizado em países de 

rendimentos elevados. 

Impactos mistos no 
comércio. 

Economia digital 

Novos empregos em 
serviços digitais, 
especialmente para 
pessoas altamente 

qualificadas. 

Novas formas de 
trabalho digital, 
incluindo para os 

menos qualificados. 

Novas oportunidades 
em ecossistemas 

digitais. 

Maior concorrência 
de empresas digitais 
estrangeiras. 

Melhor 

produtividade dos 

modelos de negócio 
baseados nos dados. 

Maior controlo das 

cadeias de valor 

usando modelos de 
negócio baseados 
em plataformas. 

Novas oportunidades 

na economia de 
partilha. 

Mais receitas fiscais 

resultantes do 
aumento da actividade 
económica e da 

formalização de 

empresas. 

Perda de receitas 
aduaneiras devido à 
digitalização dos 

produtos. 

Maior crescimento, 
produtividade e valor 

acrescentado. 

Criação/perda de 
empregos. 

Maior investimento. 

Agregação de empresas 
digitais em algumas 
localizações. 

Impactos mistos no 

comércio. 

Concentração de 
mercado. 

Economia 

digitalizada 

Novos empregos em 
ocupações de TIC em 

vários sectores. 

Necessidade de 
novas competências 
à medida que as 
funções de maior 

valor são 

reformuladas 
utilizando 
ferramentas digitais. 

Maior eficiência dos 
serviços recebidos. 

Perda ou 
transformação de 
empregos devido à 

digitalização. 

Risco de piores 

condições de 
trabalho. 

Melhor 
conectividade. 

Mais escolha, 
conveniência, 

customização de 
produtos para os 

utilizadores e 
consumidores. 

Preços mais baixos 

para os 
consumidores. 

Acesso ao mercado 
possibilitado por 
plataformas. 

Custos de transacção 
reduzidos. 

Risco de “corrida 

para o fundo” nos 

mercados versus a 
capacidade de 
encontrar um nicho. 

Oportunidades 

perdidas devido à 

automatização (p. 

ex., logística, 

processos de 
negócio). 

Novas funções no 
fornecimento de 
serviços. 

Novas oportunidades 

de negócio para 
empresas 

digitalizadas. 

Emergência de 
empresas de 

plataformas com 
modelos de negócio 

baseados nos dados. 

Ganhos de eficiência, 
produtividade e 

qualidade. 

Oportunidades para 
a monetização dos 

dados. 

Aumento da 
vantagem 

competitiva das 

plataformas digitais. 

Maior poder de 

mercado e controlo 
da cadeia de valor 
dos dados. 

Liderar a 

digitalização em 

diferentes sectores. 

Aumento da eficiência 
dos serviços através 
do governo 

electrónico. 

Aumento de receitas 
proveniente da 

automatização 

alfandegária. 

Impacto pouco claro 

nas receitas fiscais: 
aumentos 

provenientes da maior 

actividade económica; 

perdas provenientes 

de práticas de 
optimização fiscal 

pelas plataformas 
digitais e empresas 
multinacionais. 

Oportunidades 

baseadas nos dados 
para cumprir vários 

ODS. 

Crescimento através da 

melhoria da eficiência em 
sectores e cadeias de 

valor. 

Melhorias de 
produtividade. 

Impactos da inovação. 

Potencial afastamento de 
empresas locais em 

sectores perturbados 

digitalmente. 

Automatização potencial 

em empregos de 

qualificação baixa e 
média. 

Maior desigualdade. 

Impactos mistos no 
comércio. 

Impactos na mudança 

estrutural. 
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Figura 9: Impactos potenciais na criação e captura de valor por uma economia digital em expansão, pelas suas 
componentes e pelos seus actores 

Fonte: UNCTAD 2019, Relatório da Economia Digital 2019 

PARTE B: Contexto Jurídico 

6. Enquadramento da Lei Modelo sobre a Economia Digital 

Tendo abordado o enquadramento sociopolítico, económico e tecnológico da Economia Digital, torna-se 

claro que a transposição para o nível nacional de uma Lei para a Economia Digital iria necessitar de ser 

limitada por certos elementos nacionais essenciais, perseguindo ao mesmo tempo os objectivos mais 

gerais requeridos pela própria Lei Modelo sobre a Economia Digital (os quais serão concretizados através 

das recomendações temáticas em termos de políticas que serão elencadas mais tarde). Esta abordagem 

é moldada, significativamente, pelo entendimento do ecossistema digital (e a sua concomitante 

complexidade), e pode ser resumida através do diagrama seguinte: 

 

Figura 10: Diagrama do enquadramento para o desenvolvimento de uma Lei Modelo sobre a Economia Digital 

Como se pode ver na Figura 11, as leis e regulamentos nacionais assim como os acordos (e instrumentos) 

bilaterais e multilaterais providenciarão os fundamentos e os limites da Lei para a Economia Digital. Para 

que a Lei possa vir a atingir os objectivos que se propõe alcançar, as pré-condições ambientais – que 

incluem as infra-estruturas e o acesso à Internet – deverão estar reunidas, e a lei deverá ser desenvolvida 

através de processos de participação pública. Além disso, o ambiente político requerido terá de apoiar e 

fomentar os factores facilitadores para a economia digital, tal como um sólido investimento em inovação 
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e desenvolvimento de competências (devem referir-se aqui os facilitadores e inibidores da economia 

digital que foram abordados anteriormente). 

O Enquadramento pode ser implementado no país como uma ferramenta que facilita uma análise 

ambiental prévia à transposição da Lei Modelo para o nível nacional. 

7. Considerações Jurídicas Predominantes 

7.1 Desafios em termos de jurisdição e governança 

Uma preocupação central em qualquer tentativa de legislar e regulamentar o ambiente digital é a forma 

como as jurisdições se tornam practicamente supérfluas. Como podem as leis intervir onde uma 

fronteira não é uma realidade? Estes desafios são decorrentes da própria natureza da Internet e também 

da natureza dos fluxos de dados, mas devem-se também à extensa área de actuação das empresas 

multinacionais e transnacionais e à mobilidade das pessoas com o crescimento da globalização. As 

normas jurídicas, pelo contrário, têm sido aplicadas de modo muito formal nas jurisdições de referência 

física (Razzano, 2016). As discussões internacionais sobre governança digital levantaram directamente o 

desafio da jurisdição, tendo um relatório-chave assinalado o modo como tais desafios limitam a forma 

das respostas jurídicas disponíveis (Internet & Jurisdiction Policy Network, 2019). 

Existem desafios na aplicação de obrigações legais através de fronteiras, razão pela qual a harmonização 

e a coordenação regionais são uma prioridade tão importante para ajudar a construir um ambiente 

viável para a economia digital na SADC. Os desafios de governança que surgem da jurisdição são um pilar 

essencial para os objectivos de colaboração da SADC – e uma resposta ao desafio da jurisdição, em 

especial, é tentar facilitar um nível de harmonização nos instrumentos jurídicos regionais que sejam 

adoptados. Estes desafios jurisdicionais, na verdade, vêm dar apoio ao desenvolvimento de uma Lei 

Modelo – não apenas para auxiliar na harmonização entre jurisdições, mas também para priorizar as 

respostas nacionais que possam incorporar especificidades contextuais no seio do ambiente 

globalizante. E ao mesmo tempo, isto ajuda a dar a ideia de “equilíbrio” que é necessária quando se 

considera o quanto a legislação nacional pode influenciar estas dinâmicas. 

7.2 Direitos humanos e justiciabilidade 

Quando a harmonização é um objectivo, surge naturalmente a questão de normas e valores partilhados. 

Os direitos humanos providenciam um quadro para a aplicação de valores normativos, mas também 

para conseguir um certo nível de harmonização transfronteiriça. O Tratado da SADC assinala a forma 

como a busca do estabelecimento de valores e sistemas económicos, políticos e sociais comuns (ao 

mesmo tempo que se melhora as empresas e a competitividade, a democracia e a boa governação, o 

respeito pelo estado de direito e a garantia dos direitos humanos, a participação popular e a redução da 

pobreza) sustenta o estabelecimento da própria SADC (SADC, 1992). 

Os valores dos direitos humanos formam uma estrutura importante para contextualizar as normas no 

seio da economia digital da SADC, pois ajudam a garantir que as novas oportunidades de crescimento 

resultantes do comércio, incluindo o comércio digital, não se afastam do desenvolvimento humano, ao 

permitirem a incorporação de objectivos sociais e políticos no seio da área da política económica – de 

forma consistente com as ambições da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Face às questões de política económica, a capacidade de levar preocupações centradas no ser humano a 

serem julgadas pelos tribunais é particularmente importante para tentar proteger os cidadãos de um 

tratamento injusto. Os direitos humanos exigem não só protecção, mas também promoção – ajudando a 

assegurar que a regulação económica no domínio digital tem no seu centro as preocupações humanas. O 
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espectro desta justiciabilidade expandiu-se ao longo do tempo. No caso do Centro para Acção em Direitos 

Sociais e Económicos e Outros v. Nigéria (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) (caso Ogoni), a Comissão Africana 

para os Direitos Humanos e dos Povos defendeu que iria “aplicar quaisquer dos diferentes direitos 

contidos na [Carta] Africana” e congratulava-se com a “oportunidade de clarificar que não existe 

nenhum direito na Carta que não possa ser tornado efectivo”. Esta é uma abordagem relativamente 

radical, pois olha para todos os direitos ao longo do espectro cívico, político, social e económico como 

igualmente aplicáveis. Este é um desenvolvimento importante no contexto africano, dado quão 

fortemente o nosso discurso regional sobre direitos humanos tem orientado os entendimentos de ideias 

sobre direitos humanos comunais. E o regime de direitos humanos africano tem sido fulcral no suscitar 

da importância de direitos comunais em vez de direitos individuais; um conceito importante para 

compreender os bens públicos. 

Considerando a centralidade desta justiciabilidade, é portanto de lamentar que o Tribunal da SADC já 

não ofereça a possibilidade de indivíduos e comunidades poderem recorrer a ele. A moratória 

actualmente em vigor sobre a nomeação ou a renomeação de membros para o Tribunal da SADC, bem 

como sobre a aceitação de novos casos, constitui um obstáculo à reparação na região da SADC que é 

problemático dada a natureza transjurisdicional da economia digital. Limita também a capacidade para 

o desenvolvimento de respostas jurídicas específicas da região a desafios regionais.  

Independentemente da redução de fóruns externos disponíveis para a reparação, a criação de normas 

para contextualizar objectivos sociais e políticos no seio do espaço económico é ainda auxiliada pela 

flexibilidade dessas normas. Especialmente no contexto da economia digital, onde as tecnologias 

emergentes colocam desafios significativos à intervenção legislativa “directa”, estes quadros são de 

utilidade excepcional. Como assinalou Frank La Rue, o ex-Relator Especial das Unidas sobre a Promoção 

e Protecção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão: 

“[…] o quadro do direito internacional no domínio dos direitos humanos mantém-se pertinente hoje 

em dia e igualmente aplicável a novas tecnologias de comunicação como a Internet” (La Rue, 2011). 

7.3 Horizontalidade e regulação do sector privado 

Os debates sobre as obrigações entre Estado e cidadãos revelam frequentemente a sua insuficiência 

quando confrontam questões económicas, dado o crescente poder (social, político e económico) do 

sector privado. Tradicionalmente, os instrumentos de direitos humanos vêem a criação de obrigações 

negativas e positivas sobre os Estados em relação às violações de direitos (Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, 1948). Porém, os avanços na compreensão dos direitos humanos rapidamente se 

transformaram em questões sobre a aplicação horizontal de direitos entre pessoas físicas e jurídicas, 

como: 

“[p]ode portanto ser argumentado que o compromisso desta ordem jurídica é garantir que aqueles 

direitos estão efectivamente protegidos independentemente da fonte da sua violação ser uma 

conduta privada ou pública” (Krzeminska-Vamvaka, 2009). 

O discurso dos direitos humanos permite considerar a aplicação horizontal de obrigações, cujo equilíbrio 

é pertinente quando se considera o poder monopolista dos grandes detentores de dados, em particular 

no âmbito da economia digital (Paulson, 2017). Embora a regulação possa evidentemente criar 

obrigações directas para o sector privado no contexto nacional, o discurso dos direitos humanos está a 

emergir para ajudar a fornecer um contexto para a imposição de obrigações sociopolíticas mais 

directamente sobre os actores privados. Considerando as colaborações necessárias entre os sectores 

público e privado, particularmente para tentar estabelecer as infra-estruturas necessárias para uma 

economia digital, a possibilidade de tentar incorporar estas formas de obrigação torna-se importante. 
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Particularmente no estabelecimento de parcerias público-privadas directas, estas obrigações podem ser 

incorporadas através de contrato. Além disso, elas podem, através da regulação, ser inseridas como 

indicadores socioeconómicos ao considerar-se o licenciamento operacional que são depois 

incorporados na lei. Por exemplo, as recomendações da UNECA em termos de políticas no que respeita 

ao comércio digital incluíam a recomendação de que: “As licenças operacionais só devem ser emitidas 

para aquelas plataformas que respeitem os quadros regulatórios” (UNECA, 2019). As abordagens às 

aplicações horizontais dos direitos humanos são, contudo, extremamente variadas nas diferentes 

jurisdições quando se considera a extensão das obrigações fora da regulação ou do contrato. O Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem vê as obrigações como surgindo da seguinte forma: 

O acto violador dessa entidade privada tem de ser encarado como tendo tido origem na falha do 

próprio Estado em proteger suficientemente esse dado direito básico, isto é, não teria ocorrido se 

estivesse em vigor legislação apropriada (Nawrot, F. et al., 2010). 

As Nações Unidas, por seu lado, tentaram lidar mais directamente com o papel das empresas na 

aplicação e protecção dos direitos humanos através da criação dos “Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos” das Nações Unidas (os Princípios Ruggie), elaborados pelo Representante 

Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para as Empresas e os Direitos Humanos, o Professor 

John Ruggie. No entanto, os Princípios Ruggie ainda se concentram no dever dos Estados anfitriões de 

agir contra as violações de direitos humanos pelas empresas, em vez de serem satisfatoriamente 

positivos (Comissário para os Direitos Humanos, Conselho da Europa, 2014). A jurisprudência africana 

sobre direitos humanos tem adoptado fortemente doutrinas sobre as responsabilidades das empresas, e 

de muitas formas poderá ser capaz de facilitar os Princípios Ruggie mais directamente do que tem sido 

visto até agora (Jacob, 2015). O recente desenvolvimento do Quadro Político da União Africana sobre 

Empresas e Direitos Humanos proporciona uma boa oportunidade para isto (Adeola, 2017). 

7.4 Governança e participação pública de múltiplas partes interessadas 

Um dos métodos para tentar lidar com as complexidades da regulação, em particular, é encorajar a 

participação de múltiplas partes interessadas, e até de modelos de governança de múltiplas partes 

interessadas. No âmbito do domínio legislativo das leis da inovação, tem havido uma tentativa crescente 

de colaboração, no processo legislativo, com actores do sector privado (nomeadamente startups), em 

vez de se recorrer apenas aos reguladores (Jackson, 2019). E a participação pública no processo 

legislativo é uma componente necessária ao desenvolvimento de leis robustas e legítimas. Os 

imperativos de direitos humanos suportam estas componentes do processo como necessárias no 

ambiente do processo legislativo. 

8. O Quadro dos Direitos Humanos 

8.1 Introdução 

Os direitos humanos5, naturalmente, consolidam-se mutuamente e estão interligados. Não obstante, é 

útil definir direitos específicos pertinentes no cenário da economia digital antes de embarcar na análise 

de áreas específicas de políticas de particular relevância para legislar. Dado o cenário da economia 

digital, centrado em dados e informação, são muito comuns as referências aos direitos que existem no 

leque de direitos cívico-políticos. É certo que, embora estes direitos tenham fortes ligações ao ambiente 

facilitador para a economia digital em particular (por exemplo na sua associação a instrumentos 

facilitadores como as telecomunicações e a Internet enquanto infra-estruturas digitais), existem 

 
5 Ver Anexo 1.  
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seguramente direitos socioeconómicos de particular pertinência, tais como o direito ao trabalho e o 

direito à igualdade. Porém, pelo menos para o exercício de providenciar um quadro (em especial um 

quadro de justiciabilidade, dados os limites de alguns direitos socioeconómicos), o documento focar-se-

á em componentes do espectro cívico-político para considerar disposições constitucionais específicas no 

seio da SADC e olhará para categorizações de direitos mais gerais sob as áreas de políticas. 

8.2 Privacidade 

A privacidade é um direito fundamental garantido em quase todas as declarações de direitos. A 

privacidade pessoal6 é a ideia nos direitos humanos que considera a vida pessoal de um indivíduo como 

uma área de inviolabilidade, merecedora de protecção de direitos. Na enunciação clássica dos direitos 

humanos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Artigo 12.º declara que: 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na 

sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda 

a pessoa tem direito a protecção da lei. 

De igual modo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1966), do qual todos os Estados-

Membros da SADC são subscritores, garante o direito à privacidade no artigo 17.º, da seguinte forma: 

Ninguém será objecto de ingerências arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu 

domicílio ou na sua correspondência, nem de ataques ilegais à sua honra e reputação. Toda a pessoa 

tem direito a protecção da lei contra essas ingerências ou esses ataques. 

Em particular, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) inclui uma protecção 

contra ingerências ilegais, enfatizando assim a importância de os quadros jurídicos terem impacto no 

estabelecimento na lei do direito à privacidade. 

A forte ligação entre o espaço privado e a pessoa é evidente. No entanto, na era da Internet, a 

privacidade tornou-se uma área de preocupação particularmente significativa em relação à protecção 

dos dados e informações da própria pessoa – com menos países a pronunciarem o direito à privacidade 

no âmbito do quadro da informação. A escolástica tradicional norte-americana sobre privacidade 

descreveu-a como o “direito a ser deixado em paz”, mas isso foi fundamentalmente preconizado no 

contexto do espaço e da propriedade (Warren e Brandeis, 1890). O entendimento da privacidade nos 

contextos da informação e da comunicação é, na verdade, muito mais moderno. Uma análise das 

Constituições regionais7 salienta que vários contextos regionais não possuem, de facto, enunciados 

constitucionais sobre o direito à privacidade dos dados, per se. Este desenvolvimento moderno no nosso 

entendimento do âmbito da privacidade é também desafiado pelo contexto político e cultural da 

privacidade na jurisprudência africana em matéria de direitos humanos. 

Na região, a privacidade pessoal não foi priorizada anteriormente como uma área de direitos dada a sua 

associação aos direitos individualizados, em vez de aos direitos comunais (Boshe, 2017). Por exemplo, a 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981) providencia vários direitos ao abrigo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948), mas não menciona o direito à privacidade. 

Acredita-se que esta omissão teve origem na percepção, pelos autores da Carta Africana, da natureza do 

direito como promovendo o individualismo, contrário ao comunalismo que caracteriza as sociedades 

africanas. Não obstante, o direito ao acesso, à actualização e a uma informação pessoal correcta, que 

tem as suas origens no direito à privacidade, está protegido na Declaração de Princípios sobre a 

Liberdade de Expressão em África. O Princípio IV (3) da Declaração afirma que “todos têm direito a 

 
6 Ver Anexo 2A.  

7 Ver Anexo 2A. 
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aceder e actualizar ou corrigir a sua informação pessoal, quer a mesma seja detida por entidades 

públicas ou privadas”. A Comissão Africana também adoptou a Resolução 362 sobre “Liberdade de 

Expressão e Acesso à Informação na Internet” (2016), a qual reconhece que a privacidade online é 

importante para a concretização dos direitos humanos, especialmente do direito à liberdade de 

expressão e de associação. 

Ao nível nacional, todos os países da SADC têm garantias constitucionais sobre o direito à privacidade. 

Estas pronunciações do direito à privacidade nas constituições nacionais tendem a ser categorizadas em 

três dimensões principais: o direito à privacidade no lar; o direito à privacidade nas comunicações; e/ou 

o direito à privacidade pessoal. O facto de que todas as constituições incluem algum tipo de referência à 

privacidade demonstra que o reconhecimento de direitos individualizados e fundados na dignidade são 

uma componente fundamental do quadro de direitos da SADC. Que a privacidade dos dados pessoais 

possa ser encarada como um derivado da privacidade nestes contextos parece ter uma sólida fundação; 

em Moçambique existe mesmo uma componente específica sobre a privacidade dos dados. 

Todavia, isto tem de ser entendido no âmbito do recente caso de Madhewoo v. O Estado das Maurícias e 

Outro 2015 SCJ 177. Este caso nas Maurícias, que foi ouvido no Supremo Tribunal de Justiça, dizia 

respeito ao sistema nacional de bilhetes de identidade que estava a ser introduzido no país. O 

Recorrente desafiou a constitucionalidade da lei implementadora em questão. O Tribunal considerou 

directamente a aplicação do Artigo 9.º (a disposição sobre privacidade) no contexto da obrigação de 

fornecer dados biométricos ao Estado. O Tribunal considerou que: “a recolha coerciva de impressões 

digitais dos dedos de uma pessoa e a extracção da sua minúcia cairia deste modo claramente no âmbito 

da protecção concedida à integridade e privacidade da pessoa nos termos da Secção 9 (1) da 

Constituição”. Porém, no contexto, foi encarada como uma limitação justificável do Artigo. 

Significativamente, contudo, o Tribunal defendeu que este direito à privacidade não se estendia ao 

direito a uma “vida privada”, mas que logicamente dizia respeito apenas à pessoa, aos bens e ao lar. É 

importante notar, portanto, que – como assinalámos – a redacção das disposições constitucionais é 

importante ao considerar a natureza da privacidade em relação aos dados, em particular. Os tribunais 

podem não estar disponíveis para alargar prontamente as noções constitucionais de privacidade até à 

privacidade da informação e dos dados, se as disposições constitucionais não estiverem redigidas dessa 

forma. Existe, porém, espaço para os tribunais na SADC serem progressivos lendo o direito à privacidade 

dos dados nas disposições constitucionais existentes sobre privacidade. Isto é assim, tendo em conta o 

facto de que o nível dos avanços tecnológicos a que se assistiu desde a adopção da maioria das 

constituições alterou enormemente a natureza e âmbito do direito à privacidade nos dias de hoje. 

Não obstante, vale a pena realçar que o Tribunal, debruçando-se sobre a questão do armazenamento de 

dados pessoais biométricos recolhidos no âmbito da Lei, concluiu que não era “razoavelmente 

justificável” pois não era “relevante e suficiente”. Isto ficou a dever-se ao facto de o Tribunal não ter 

ficado satisfeito com as disposições da lei lidas em conjunto com a Lei da Protecção de Dados 

relacionada com a segurança das impressões digitais e de outras informações biométricas retidas e 

armazenadas. Isto porque: 

Com base em pareceres de peritos, os juízes concluíram que havia um risco demasiado grande de 

acesso injustificado a dados tão altamente pessoais, especialmente nesta era de cibercrime, 

ciberataques e pirataria informática. O Tribunal entendeu que “o potencial de utilização indevida ou 

de abuso do exercício dos poderes concedidos nos termos da lei seria significativamente 

desproporcionado relativamente ao fim legítimo, o qual foi invocado pelos réus de forma a justificar a 

retenção e armazenamento de dados pessoais nos termos da Lei da Protecção de Dados”. O Tribunal 

defendeu, portanto, que a retenção e o armazenamento de dados pessoais nos termos da Lei da 

Protecção de Dados não eram razoavelmente justificáveis numa sociedade democrática. As 

disposições da Lei de 1985 e da Lei da Protecção de Dados que permitiam a retenção e o 
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armazenamento de impressões digitais e de outra informação biométrica foram consideradas 

inconstitucionais (Mahadew, 2016). 

Por outras palavras, estão a começar a surgir, na jurisprudência da SADC, normas sólidas quanto aos 

padrões de protecção de dados, mesmo onde as disposições constitucionais sobre privacidade possam 

ser limitadas. E estas normas estão a lidar directamente com as consequências da globalização e do 

alargamento dos nossos entendimentos do poder político, passando de noções centradas no Estado 

para noções que reconhecem os complicados cruzamentos entre poder político e económico, Estado e 

actores privados, e noções sobre o que é acção pública ou privada. 

8.3 Acesso à informação 

O direito de acesso à informação8 é de profunda importância no âmbito da economia digital – e de 

profunda importância para o desenvolvimento e capacitação no continente africano. Quando olhamos 

para os instrumentos típicos de direitos, tem por vezes havido uma tendência tradicionalista para 

pronunciar o acesso à informação como um aspecto da garantia geral de liberdade de expressão; um 

legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (Mendel, 2013). Contudo, o acesso à 

informação tem vindo a ser reconhecido como um direito autónomo, quer no âmbito das Constituições 

individuais, das decisões de tribunais internacionais de direitos humanos (Gomes-Lund et al., 2010), e 

dos instrumentos internacionais. São particularmente pertinentes os instrumentos regionais, que o 

fazem, como o Artigo 9.º (1) da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos: “Toda [a] pessoa tem 

direito à informação” (Mendel, 2013). 

O acesso à informação capacita os cidadãos para agirem acerca dos seus direitos, garantindo uma 

responsabilização transversal. Além disso, os ODS colocam o acesso à informação e a busca da 

transparência como facilitadores de muitos dos objectivos, ao mesmo tempo que perspectivam a 

Internet como um interveniente vital na concretização destes objectivos.9 Tem sido assinalado neste 

contexto: 

É evidente que tal acesso à informação não é apenas uma meta – uma aspiração e um resultado, por 

outras palavras, um “fim” do desenvolvimento. É também um meio para alcançar todos os outros 

objectivos do desenvolvimento, e sobretudo os de justiça, saúde, educação, ambiente e género 

(Berger, 2015). 

Para muitos, o direito de acesso à informação forma a base conceptual de muitas discussões sobre o 

direito à Internet como um facilitador essencial de acesso no mundo digital. E uma outra dimensão 

relevante é a da extensão do acesso à informação à divulgação proactiva de informação associada aos 

dados governamentais abertos como uma componente necessária para o desenvolvimento e a inovação 

(Banco Mundial, 2018). 

Nas constituições nacionais dos membros da SADC, todos os países têm pelo menos algum tipo de 

reconhecimento do acesso à informação no contexto da liberdade de expressão. Assim, existe uma forte 

noção da informação que emerge no contexto do “fluxo livre” de ideias e discurso. Porém, muitos países 

vão mais além, para incluírem não só a noção de acesso à informação em termos do fluxo livre de ideias, 

mas também no contexto de se ser capaz de solicitar, requerer ou receber activamente informação 

específica. 

 
8 Ver Anexo 2B.  

9 Estas ligações foram muito bem prenunciadas pelo trabalho da World Information Society, por exemplo na sua Declaração de 

Princípios (2003). 
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8.4 Liberdade de expressão 

Como se viu, há fortes associações entre o direito à liberdade de expressão10 e o acesso à informação. No 

contexto da economia digital, o forte papel da Internet enquanto avenida para a liberdade de expressão é 

particularmente relevante. Na SADC, o direito à liberdade de expressão está constitucionalmente 

garantido de forma bastante consistente. Este direito já não é entendido como apenas o direito a ter meios 

de comunicação social livres, mas inclui dimensões individualizadas. 

Quando consideramos a economia digital, existem, obviamente, outros direitos, como o direito à 

liberdade de associação, que podem ser directamente aplicáveis à noção de um ambiente de Internet 

desimpedido como um local para expressão cívica e política. Os cruzamentos com outros direitos serão 

considerados de forma mais directa sob cada uma das áreas de políticas. 

8.5 Direitos socioeconómicos 

Tem sido colocada muita ênfase no papel dos direitos políticos e cívicos no contexto online, em parte 

como resposta a onde esses direitos se situam no seio do consenso normativo da governança 

internacional dos direitos humanos. Mas a região africana tem liderado em termos de enunciações de 

direitos humanos, que suportam direitos socioeconómicos passíveis de serem invocados perante os 

tribunais e valorizam a sua centralidade para a concretização da justiça e da lei, como confirma a Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981): 

 “…de futuro, é essencial dedicar uma particular atenção ao direito ao desenvolvimento; que os 

direitos civis e políticos são indissociáveis dos direitos económicos, sociais e culturais, tanto na sua 

concepção como na sua universalidade, e que a satisfação dos direitos económicos, sociais e 

culturais garante o gozo dos direitos civis e políticos.” 

No contexto da economia digital, os direitos socioeconómicos – que incluem o direito à educação, o direito 

à habitação, o direito a um padrão de vida adequado e o direito à saúde – têm uma forte associação a 

questões de conteúdo online. Assim, por exemplo, o direito à educação impõe deveres ao Estado. 

Enquanto direito socioeconómico, tem de ser concretizado progressivamente. No mínimo, isto inclui a não 

discriminação imediata, não haver medidas regressivas, existirem obrigações mínimas e uma obrigação de 

dar passos para cumprir o direito e dar informação sobre a sua concretização (Gabinete do Alto 

Comissário, ACNUDH, 1996). O direito inclui o direito aos meios para concretizá-lo; em alguns contextos 

isto inclui o acesso à Internet e a educação online. As medidas regressivas incluem bloquear o acesso à 

Internet ou aumentar os custos do acesso à Internet onde isto impeça as pessoas de desfrutar do seu 

direito à educação (Rens, 2016). A legislação dos direitos de autor, a qual não acompanhou o ritmo da 

tecnologia, pode restringir a educação online, mas isto poderá ser resolvido com excepções adequadas 

para a educação online. 

A Internet tanto pode impedir como facilitar diferentes direitos socioeconómicos de diferentes maneiras; 

mas a sua forte associação ao desenvolvimento de forma mais geral significa que é uma dimensão 

adicional do quadro de direitos que deve ser incorporada na concepção de políticas e de soluções de 

governança (Finlay e Brown, 2016). 

 
10 Ver Anexo 1C.  
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Parte C: Áreas de Políticas 

9. Estrutura para as Secções de Políticas 

A secção abaixo trata de recomendações em termos de políticas que foram organizadas em três áreas 

mais gerais: 

 propriedade e controlo dos dados e acesso aos mesmos: 

 segurança dos dados e interferência nos mesmos; e 

 criação de valor baseada nos dados. 

Em cada um destes temas gerais de políticas existem subtemas para auxiliarem na ponderação de 

opções em termos de políticas. Isto ajuda a lidar com a complexidade do conteúdo, mas segue também 

as áreas legislativas funcionais tradicionais, que podem ajudar na consideração de como estas áreas se 

podem aplicar a um contexto nacional: 

Área de política 

principal 
Subtema Subtema Subtema 

Propriedade e 
controlo dos dados e 

acesso aos mesmos 

Protecção dos dados e 
privacidade 

Acesso aos dados e à 
informação 

 

Segurança dos dados 
e interferência nos 
mesmos 

Cibersegurança e 
Vigilância 

Cibercrimes Restrições de acesso 

Criação de valor 

baseada nos dados 

Comércio electrónico e 

transacções 
electrónicas 

Propriedade intelectual e 

direitos de autor 

 

Cada área de políticas examina assuntos-chave pertinentes dentro do tema, seguindo uma consideração 

específica de instrumentos e leis nacionais relevantes na SADC (que deverão ser lidos juntamente com os 

exercícios de mapeamento contidos nos anexos 3A, 3B e 3C), a que se seguem recomendações-chave 

para expansão sob uma Lei Modelo sobre a Economia Digital. 

10. Propriedade e Controlo dos Dados e Acesso aos Mesmos 

10.1 Protecção e privacidade dos dados 

10.1.1 Questões-chave  

A privacidade dos dados pessoais emergiu como uma área de direitos digitais cada vez mais importante 

face às tecnologias emergentes relevantes para a economia digital. Num mundo cada vez mais 

digitalizado, existem numerosas preocupações emergentes importantes. 

Autogestão da privacidade e direitos dos sujeitos dos dados 

O direito à privacidade pessoal num contexto de dados consiste primariamente em direitos à notificação, 

ao acesso e ao consentimento relativamente à recolha, processamento, utilização e transferência ou 
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divulgação de dados pessoais. O objectivo deste direito é proporcionar a um sujeito dos dados11 o 

controlo sobre os seus dados pessoais. Através deste controlo, os sujeitos dos dados podem decidir por 

si próprios como pesar os custos e benefícios do processamento contra as suas próprias considerações 

sobre privacidade. 

Contudo, devido ao crescente número de dispositivos e entidades ligados à Internet com dados pessoais 

dos sujeitos dos dados, tornar-se-á extremamente difícil para as pessoas exercerem controlo sobre os 

dados pessoais, especialmente porque as protecções uniformes não são ainda uma realidade (Cranor, 

2012). E no contexto regional, o exercício efectivo dos direitos dos sujeitos dos dados torna-se mais 

desafiante devido aos baixos níveis de literacia digital (o estudo After Access indica, por exemplo, que 

22% dos indivíduos inquiridos na Nigéria, e 14% em Moçambique e no Gana, são digitalmente iletrados). 

Protecção de dados pessoais (de saúde), e processadores de dados12 para lá das instituições de 

saúde 

Há exemplos que estão a surgir da aplicação de biotecnologia, IA, aprendizagem das máquinas e 

utilização do blockchain em Sistemas de Informação dos Registos de Saúde aos dados pessoais de saúde 

(Dickson, 2017), e questões acerca da adequação das leis existentes para proteger a confidencialidade 

dos dados e informação associados. Isto é especialmente relevante no caso da informação relativa à 

saúde, dado ser especialmente sensível e estar frequentemente abrangida por múltiplas formas de 

disposições de confidencialidade. Muitas vezes as leis exigem que o processador de dados de informação 

e dados de saúde seja na verdade uma instituição de saúde. Porém, é claro que não será este o caso das 

empresas tecnológicas que providenciam serviços electrónicos de saúde, cujos serviços não estão 

especificamente relacionados com a saúde, estando antes relacionados com a computação de dados e 

informação de saúde. As protecções de dados concedidas a este tipo de informação precisam também 

de ser ponderadas em função dos benefícios para o bem público em termos de objectivos de saúde 

decorrentes da análise eficaz desses dados.   

Os serviços electrónicos de saúde e os dados de saúde são áreas particularmente importantes para 

ponderar como equilibrar a regulação e a auto-regulação, tendo em conta os benefícios significativos 

que a digitalização pode ter para os cuidados públicos de saúde (Abrahams, 2016). Existem, também, 

benefícios específicos de saúde pública para a prevenção de doenças decorrentes quer da recolha quer 

da partilha de dados de saúde (nas condições certas), o que tem uma relevância transfronteiriça 

significativa – uma questão que a crise da COVID-19 trouxe para primeiro plano (Abrahams, 2016). 

Dados biométricos e privacidade pessoal 

A recolha em massa de dados biométricos (como impressões digitais, reconhecimento de voz e 

reconhecimento de íris) pelo Estado e pelo sector privado enquanto actividade de identificação – e as 

suas implicações em termos de privacidade – é de importância emergente. Os dados biométricos, dados 

que diferenciam as pessoas com base nas suas características físicas, são entendidos como uma forma 

particularmente sensível de dados pessoais, devido às suas características únicas e distintivas 

(Deliversky e Deliverska, 2018). 

Esta capacidade de identificar de forma precisa e única os indivíduos tem sido elogiada pelos seus 

pontos fortes na prevenção da fraude, e a sua associação intrínseca a uma forte identidade digital tem-

na associado a objectivos de desenvolvimento positivos, como a inclusão financeira e a participação 

 
11 Um sujeito dos dados é qualquer pessoa cujos dados pessoais estejam a ser recolhidos, mantidos ou processados. 

12 O processador de dados processa dados pessoais apenas em nome do controlador. O controlador de dados determina os fins para 

os quais e por que meios os dados pessoais são processados. 
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digital (Hersey, 2019).Porém, vale a pena realçar que pode haver limitações físicas à fiabilidade dos 

dados biométricos que, inversamente, levem à exclusão – por exemplo, a ausência de impressões 

digitais, ou falsos negativos e/ou positivos como resultado de falhas de sistema (Privacy International, 

2013). 

Não obstante, a normalização da recolha de identificação biométrica e digital pelo Estado tem sido 

recebida com cautela por parte dos activistas de direitos humanos e de justiça dos dados (Taylor, 2017). 

As preocupações incluem o papel que os sistemas digitais podem ter na exclusão e, até, no crescimento 

das desigualdades vividas pelos cidadãos (Taylor, 2017). De um ponto de vista de direitos humanos, há 

fortes preocupações emergentes relativas às potenciais violações de privacidade que trazem para 

primeiro plano as questões da protecção de dados – particularmente quando formas de recolha de 

dados biométricos se cruzam com tecnologias de vigilância.13 Por último, mas não menos importante, o 

risco de violação de bases de dados governamentais centralizadas que alojam dados biométricos deu 

origem a preocupações crescentes acerca dos aspectos de segurança e protecção de tais sistemas. 

Privacidade e identificadores 

 “Controlador de Dados” é o termo que designa alguém que recolhe e controla os dados pessoais de 

outros. Os controladores de dados gerem e processam enormes quantidades de informação pessoal 

acerca de sujeitos dos dados, desde dados de geolocalização, a dados de voz e outros dados 

biométricos. Embora apenas algumas empresas possuam informação pessoal extensa para um único 

sujeito dos dados, a agregação de informação pessoal a partir de diferentes fontes pode levar a 

percepções muito aprofundadas sobre a vida e a privacidade do sujeito dos dados, sendo o potencial 

abuso uma consequência.14 As bases de dados podem ser sujeitas a tabulação cruzada (Park et al., 2018). 

Isto significa que, embora uma pessoa possa não estar identificada especificamente numa base de 

dados, se houver uma informação específica nessa base de dados que possa ser correlacionada com 

informação noutra base de dados, há o risco de que a pessoa possa ser reidentificada. 

Segurança dos dados 

Os ecossistemas digitais, e o uso generalizado de dados, levantam também importantes questões em torno 

da cibersegurança. Um aumento dos pontos de contacto a partir de onde os dados são recolhidos e 

trocados significa também mais potenciais pontos de entrada para um atacante (PricewaterhouseCoopers, 

2016). Embora isto seja abordado com maior pormenor quando analisarmos as áreas de políticas sobre 

cibercrime e cibersegurança, uma parte importante do paradigma da privacidade é criar obrigações 

positivas em torno da garantia de segurança para os dados pessoais. 

Privacidade e a Internet das Coisas (IdC) 

A IdC refere-se a dispositivos do quotidiano como automóveis, monitores cardíacos e detectores de fumo 

que estão ligados à Internet. Os dispositivos da IdC reúnem dados, comunicam-nos aos servidores de 

Internet e são eles próprios, frequentemente, controlados por sistemas automatizados. Apesar de muitas 

vezes não serem visíveis, ou talvez por causa disso, os dispositivos da IdC são intrusivos. Muitos destes 

dispositivos têm microfones para permitirem comandos por voz, que estão constantemente a gravar 

informação para detectar uma instrução. Os dados provavelmente serão armazenados na nuvem. É 

importante compreender que há muitos tipos diferentes de dados, dos quais nem todos são igualmente 

sensíveis. Mas isto representa de facto um desafio aos entendimentos tradicionais de uma expectativa 

 
13 Ver, por exemplo, o conjunto de trabalhos desenvolvidos pela Privacy International sobre o seu próprio Programa de Identidade, 

disponíveis aqui: https://privacyinternational.org/topics/identity  

14 Para um exemplo sobre isto, ver: 2012 Stanford Law Review Symposium, The Privacy Paradox: Health and Medical Privacy, YouTube (27 

Fev. 2012). Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ntL4WMGkiXo&feature=player_embedded#! 

https://privacyinternational.org/topics/identity
http://www.youtube.com/watch?v=ntL4WMGkiXo&feature=player_embedded
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razoável de privacidade no lar (uma ideia que já vimos estar subjacente a muitas das protecções 

constitucionais deste direito na SADC). Isto irá prejudicar a jurisprudência fundacional sobre privacidade. 

As aplicações da IdC e da IA irão provavelmente funcionar fora dos requisitos do consentimento 

informado, dado o seu contínuo processamento de dados, e criar barreiras às tentativas de distinguir 

entre processar informação pessoal e informação pessoal sensível (como os perfis de saúde para os 

quais são necessárias salvaguardas adicionais). Um estudo recente argumentou especificamente sobre 

esta questão que a regulação relativa à IdC em África está “a ficar atrás” da implementação destas 

tecnologias, assinalando que os mecanismos de protecção de dados pessoais poderão nem sempre ser 

suficientes (Abrahams, 2017). 

Transferências transfronteiriças 

Uma questão de importância crescente relativamente ao comércio internacional e regional é a 

transferência transfronteiriça de dados pessoais (incluindo dados sensíveis e não sensíveis) e outros 

(Deloitte, 2016). No contexto africano, os quadros internacionais e regionais que facilitam as transacções 

transfronteiriças e os fluxos de dados através de países são essenciais para a criação de mercados 

comuns, e particularmente para a concretização do Acordo que estabelece a Zona de Comércio Livre 

Continental Africana.15 As transferências transfronteiriças de dados pessoais são moldadas pela 

abordagem de soberania dos dados que um país pretende seguir, que se refere ao princípio jurídico de 

que a informação (geralmente sob a forma electrónica) é regulada ou governada pelo regime jurídico do 

país onde esses dados estão sedeados. Como se assinalou, este conceito é desafiado pela realidade 

actual dos movimentos de dados. 

Vale também a pena mencionar a posição comum de que a transferência de dados está dependente do 

facto de o país recipiente ter ou não um “nível de protecção adequado”. Porém, o que este nível de 

protecção adequado representa é normalmente determinado pela Autoridade de Protecção de Dados 

(APD), com alguma orientação dada pela lei. Assim, na ausência de uma lei da protecção de dados no 

país recipiente, a transferência de dados pessoais não pode ser sujeita a uma regulação adequada a 

menos que a lei de um país proíba a transferência de dados excepto para um país com um nível de 

protecção adequado, ou através do estabelecimento de obrigações bilaterais através de contratos entre 

as partes transferentes. 

10.1.2 Análise da SADC 

Lei Modelo da SADC sobre a Protecção de Dados 

A Lei Modelo da SADC sobre a Protecção de Dados (2013) inclui duas formulações principais. O Artigo 43.º 

regula o fluxo de dados transfronteiriço entre países da SADC que transpuseram a lei modelo para as 

suas legislações nacionais. Os Artigos 44.º e 45.º regulam a transferência de dados transfronteiriça de um 

país da SADC que transpôs a lei modelo para a sua legislação nacional para um país fora da SADC ou para 

um Estado-Membro da SADC que não tenha transposto a lei modelo. Segundo os Artigos 44.º e 45.º, as 

restrições ao fluxo de dados estão relacionadas com o facto de que os dados podem ser transferidos 

apenas se “for garantido um nível de protecção adequado” na jurisdição de destino (Ncube, 2016). A Lei 

Modelo da SADC, nos termos do Artigo 48.º (1), restringe o fluxo de dados transfronteiriço para não-

membros se o não-membro não providenciar níveis de protecção adequados. 

No entanto, estas restrições não se destinam a colocar barreiras às operações das empresas regionais e 

globais. Ao invés, elas definem as condições que devem ser cumpridas para a transferência de dados 

pessoais através de fronteiras. O requisito é que as transferências devem estar dentro dos limites da 

 
15 Os textos jurídicos e os documentos orientadores do Acordo que estabelece a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) 

estão disponíveis na seguinte ligação: https://www.tralac.org/resources/our-resources/6730-continental-free-trade-area-cfta.html 
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legislação relevante de protecção de dados pessoais. Nos casos em que estas leis não sejam cumpridas 

pelas legislações nacionais, as entidades públicas e privadas não poderão transferir de forma lícita dados 

pessoais através de fronteiras como parte das suas operações. 

Além de criar um quadro para a transferência de dados pessoais, a Lei Modelo, no essencial, também 

fornece orientações sobre: 

 o estabelecimento de uma APD nacional; 

 a integridade e qualidade dos dados; 

 a provisão de direitos para os sujeitos dos dados; 

 as regras gerais para o processamento dos dados; 

 as obrigações daqueles que controlam e processam dados; 

 vias de recurso e sanções; e 

 códigos de conduta. 

 

Quadros Jurídicos Nacionais sobre a Privacidade dos Dados na SADC  

Angola, o Botswana, o Lesoto, Madagáscar, as Maurícias, as Seychelles e a África do Sul promulgaram leis 

sobre a protecção de dados. Porém, só a lei das Maurícias está plenamente em vigor, especialmente no 

que diz respeito ao estabelecimento de uma APD independente, o que é amplamente reconhecido como 

um elemento essencial de uma efectiva aplicação das leis de protecção de dados, demonstrando a falta 

de preparação de vários países para a economia digital baseada nos dados. Na África do Sul, foi 

estabelecido o Regulador de Informação, mas a Lei está apenas parcialmente em vigor (as secções 1, 112, 

113 e o Cap. 5 Parte A entraram em vigor sob o decreto N.º R. 25, 2014) (Lei da Protecção da Informação 

Pessoal, 2013). A falha em instituir uma APD em devido tempo tem sido repetidamente criticada por ser 

um impedimento significativo à aplicação efectiva das legislações de protecção de dados, e isto ocorre 

mais frequentemente em África do que em outros locais (Greenleaf, 2011). Numa nota positiva, é de 

assinalar que todas as APD existentes gozam do estatuto de agências independentes (Greenleaf, 2011). 

Em países como Angola, Madagáscar ou as Seychelles as medidas de protecção de dados parecem 

fracas, pois não existe uma obrigação geral ou específica de notificar a autoridade de dados sobre uma 

violação de dados, que é um requisito do Artigo 33.º do Regulamento Geral de Protecção de Dados 

(RGPD) da União Europeia (UE). Todas estas leis incluem os sectores público e privado. Assim, certas leis 

de protecção de dados e privacidade na SADC têm ainda de estabelecer mecanismos de notificação 

adequados no caso de violações de dados. Isto poderá ficar a dever-se a dificuldades no estabelecimento 

de APD, que serão as entidades a quem se deverá comunicar tais violações. 

A Lei da Protecção da Informação Pessoal (2013) da África do Sul é modelada no quadro de protecção de 

dados pessoais da UE, especialmente a Directiva 95/46/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 

de Outubro de 1995. Por exemplo, na África do Sul as transferências transfronteiriças são proibidas a 

menos que satisfaçam certos requisitos – nomeadamente que o recipiente esteja sujeito a uma lei, 

código ou contrato que assegure um nível de protecção da privacidade equivalente àquele da África do 

Sul.16  

 
16 Especificamente, a Secção 72 da Lei da Protecção da Informação Pessoal, de 2013, dispõe o seguinte relativamente à questão da 

“soberania dos dados”: 
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As Maurícias são consideradas como o país da SADC mais avançado em termos de legislação da 

protecção de dados. A lei alterada de 2017 está agora muito mais próxima do padrão do RGPD da UE. De 

forma semelhante, a recentemente promulgada Lei da Protecção de Dados do Botswana foi elaborada 

tendo em consideração os requisitos do RGPD (Ntombela, 2018). Porém, na sentença do caso Madhewoo 

v. S (2015) os tribunais levantaram preocupações acerca da adequação das disposições de segurança 

relativas à recolha de dados biométricos. 

Outros países têm projectos-lei oficiais sobre privacidade dos dados, e espera-se que vários deles 

venham a ser promulgados em breve. São eles os das Comores, do Reino de Eswatini, da Tanzânia, da 

Zâmbia e do Zimbabwe. A Zâmbia assinou a Convenção da UA sobre Cibercrime e Protecção de Dados 

antes de promulgar uma lei da privacidade de dados, que o Conselho de Ministros aprovara em Julho de 

2018 (Greenleaf, 2011). No Zimbabwe, a única lei que trata da protecção de dados, ou da protecção da 

privacidade pessoal, é a Lei do Acesso à Informação e Protecção da Privacidade (2002). Porém, a Lei só 

trata da prevenção da recolha, uso ou divulgação não autorizados de informação por entidades públicas, 

ao passo que as instituições privadas não estão regulamentadas. A Lei não serve adequadamente para 

proteger a privacidade, mas é antes um instrumento de controlo da informação, pois permite ao governo 

controlar os meios de comunicação social através de medidas como a acreditação de jornalistas (Privacy 

International, 2016). Na realidade, o Zimbabwe tem falta de legislação de protecção de dados e não tem 

uma APD para investigar violações dos princípios de protecção de dados e ordenar reparações. Em 2015, 

o governo apresentou um Projecto-Lei sobre a Protecção de Dados para regular as entidades privadas e 

estatais, o qual, se for promulgado, irá “prever a regulação da protecção de dados” e estabelecer uma 

Autoridade de Protecção de Dados (Privacy International, 2016). Mais recentemente, em Outubro de 

2019, foi aprovado pelo Conselho de Ministros um Projecto-Lei sobre Cibercrime, Cibersegurança e 

Protecção de Dados, que se espera vir a ser apresentado no parlamento em devido tempo (Muriwa, 

2017). 

Em 2013, a Tanzânia embarcou num processo de reforma legal com o objectivo de transpor a Lei Modelo 

da SADC para a lei nacional. Através do projecto HIPSSA e com o apoio financeiro, técnico e 

especializado da UIT, da Comissão Europeia e da UE, a Tanzânia produziu o seu primeiro anteprojecto de 

lei extensivo sobre a protecção de dados intitulado “Anteprojecto de Lei sobre a Protecção da 

Privacidade e dos Dados”, o qual, em 2014, foi renomeado “Anteprojecto de Lei sobre a Protecção de 

Dados Pessoais”. 

Os restantes países da SADC não possuem leis autónomas ou projectos-Lei oficiais sobre a protecção de 

dados. São eles a República Democrática do Congo, Moçambique e a Namíbia. 

A Namíbia, que é um dos únicos cinco Estados africanos que ractificaram a Convenção da União Africana 

sobre Cibersegurança e Protecção de Dados Pessoais (também conhecida como a Convenção de 

Malabo), é outro país que foi apoiado pela UIT para transpor para a legislação nacional a Lei Modelo da 

 
(1) Uma parte responsável na República não pode transferir informação pessoal sobre um sujeito dos dados para um terceiro que 

esteja num país estrangeiro a não ser que que exista qualquer UMA das seguintes condições/considerações — 
(a) o terceiro que é o recipiente da informação está sujeito a uma lei, regras empresariais vinculativas ou acordo vinculativo que 

providencia um nível de protecção adequado que reflecte os princípios da Protecção da Informação Pessoal; 

(b) o sujeito dos dados consente na transferência; 

(c) a transferência é necessária para o desempenho de um contrato entre o sujeito dos dados e a parte responsável; 
(d) a transferência é necessária para a celebração ou o desempenho de um contrato celebrado no interesse do sujeito dos dados; 

ou 

(e) a transferência é para o benefício do sujeito dos dados. 
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SADC sobre a Protecção de Dados. Parece que a Namíbia não irá estabelecer uma APD inteiramente 

nova, mas a Autoridade será incorporada no regulador de comunicações existente, a CRAN.17 

Em 2017, Moçambique aprovou a Lei de Transacções Electrónicas, que estabelece princípios, normas 

gerais e um regime jurídico das transacções electrónicas. A lei aplica-se a pessoas públicas ou privadas 

que utilizam tecnologias de informação e comunicação nas suas actividades, nomeadamente as 

transacções electrónicas ou comerciais e o governo electrónico. A mesma lei definiu o Instituto Nacional 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC) como o Regulador das TIC no âmbito das 

transacções electrónicas. O Capítulo IX desta Lei de Transacções Electrónicas refere-se à Protecção dos 

Dados Pessoais Electrónicos, nos Artigos 63.º a 65.º. Além disso, em 2019 Moçambique ractificou a 

Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Protecção de Dados Pessoais. 

Os principais princípios de protecção de dados pessoais que diferem entre jurisdições da SADC incluem, 

assim: i) o registo junto de uma APD; ii) a autorização pela APD do processamento de certas categorias de 

dados; iii) a aplicabilidade territorial das leis; iv) as transferências de dados transfronteiriças; v) a 

notificação das violações de dados; vi) a nomeação de um Responsável de Protecção de Dados (DPO, ou 

“Data Protection Officer”, em Inglês); e vii) o desenvolvimento de Códigos de Conduta ou Ética. 

10.1.3 Recomendações fundamentadas 

Directrizes para o processamento lícito 

A UNCTAD (2019) destaca sete desafios no desenvolvimento e implementação da protecção de dados 

relativamente aos quais é particularmente necessário agir: dar resposta a lacunas na cobertura; abordar 

a questão das novas tecnologias; gerir as transferências de dados transfronteiriças; assegurar o 

equilíbrio entre vigilância e protecção de dados; reforçar a aplicação da lei; determinar a jurisdição; e 

gerir o ónus da conformidade. Mas ainda antes de abordar estas questões de nível superior relativas ao 

alinhamento internacional, existem questões mais fundamentais acerca da protecção de dados que 

deverão ser tratadas na lei. 

Tipicamente, as leis preparadas para proteger a privacidade dos indivíduos em termos de informação 

prevêem directrizes e limites à forma como essa informação pode ou não pode ser processada. Os 

princípios da protecção do processamento de dados podem incluir: 

 limitações à recolha; 

 especificação dos fins; 

 limitação do uso; 

 qualidade dos dados; 

 salvaguardas de segurança; 

 abertura (que inclui a comunicação de incidentes, uma importante correlação com os imperativos 

em termos de cibersegurança e cibercrime); e 

 responsabilização. 

E durante todo este processamento, os direitos dos sujeitos dos dados têm de ser cumpridos e 

respeitados, correspondendo estas obrigações a uma variedade de direitos dos sujeitos dos dados. 

Algumas destas áreas de políticas serão especificadas em maior pormenor mais à frente. 

 

17 Entrevista com a Directora Adjunta – IPRM, Ministério das TIC, Direcção de Desenvolvimento das TIC, Governo da Namíbia. 
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Minimização dos dados 

O Projecto de Lei Modelo da SADC sobre a Protecção de Dados trata das “regras gerais para o 

processamento de dados pessoais” e coloca a ênfase no direito do controlador dos dados a recolher 

apenas informação pessoal para um fim específico e legítimo. A protecção da privacidade não pode ser 

concretizada simplesmente restringindo a recolha de dados ou restringindo a utilização de 

computadores ou de tecnologias em rede. De forma a equilibrar as consequências negativas de regular 

excessivamente a privacidade restringindo a utilização das TIC, tem de ser encontrado um equilíbrio 

entre minimizar a recolha de dados pessoais e permitir o seu livre fluxo para dar resposta às 

necessidades de análise de grandes volumes de informação e de produção de conhecimento, para tirar 

proveito das oportunidades das economias e sociedades baseadas nos dados (Brankovic e Estivill-

Castro, 1998). Um ponto importante a ter em conta neste quadro é a avaliação dos benefícios públicos 

directos que podem ser facilitados pela transferência de dados, particularmente no domínio da 

investigação, mas também para facilitar o comércio (e a avaliação de risco), e para a aplicação da lei. 

Questões como a melhoria da cibersegurança e de outros tipos de segurança, bem como os imperativos 

de saúde pública no controlo da propagação da doença, funcionam como benefícios públicos adicionais 

e distintos para os Estados que promovem os fluxos de dados de saúde, regionalmente. 

Integridade dos dados 

Ligada ao entendimento de que os dados podem ter benefícios económicos e públicos está a ideia de 

que os direitos dos sujeitos dos dados são importantes não apenas para garantir a privacidade, mas 

também para ajudar a contribuir para, e a sustentar, a integridade dos dados. A integridade dos dados 

refere-se à sua precisão e consistência, o que tem claramente impacto nos seus benefícios económicos 

mais gerais (Waterman e Bruening, 2014), e potencialmente no tratamento ou nos resultados de dados 

específicos de sujeitos dos dados individuais. Isto pode ser facilitado tanto através de obrigações 

positivas relativamente ao processamento de dados, como também através da garantia de que os 

direitos dos sujeitos dos dados incluem direitos proactivos de aceder aos seus dados pessoais e de 

solicitar a alteração dos mesmos. 

Dados pessoais desidentificados e anonimizados18 

A maioria dos regulamentos de protecção de dados sugerem que os dados desidentificados não são dados 

pessoais porque não pertencem a um indivíduo identificável. Mas os dados desidentificados são cada vez 

mais passíveis de poderem ser novamente identificados, especialmente porque a 4RI expande os usos de 

dados pessoais para lá do processamento tradicional, como acontece com a IdC. Isto requer, portanto, 

mais escrutínio dos métodos de agregação de dados e tratamento por terceiros dos dados agregados para 

minimizar as ameaças de má utilização dos dados desidentificados (Tene, 2013). Os dados desidentificados 

podem necessitar de ser incorporados de acordo com requisitos de processamento lícito. 

Comparativamente, os dados anonimizados permanecem anonimizados e não colocam grandes 

preocupações à regulação dos dados pessoais, embora o controlo exclusivo dos dados anonimizados 

possa levantar preocupações em termos de concorrência. Deverão ser desenvolvidos indicadores 

 
18 As definições de “desidentificação” e “anonimização” são matizadas e dependentes do contexto. A anonimização pode ser definida 

como "O acto de remover de forma permanente e completa os identificadores pessoais dos dados, como, por exemplo, convertendo 

a informação pessoalmente identificável em dados agregados. Os dados anonimizados são dados que já não podem ser associados 
a um indivíduo seja de que maneira for.” A desidentificação implica a remoção de informação de identificação pessoal de forma  a 
proteger a privacidade pessoal. Em alguns casos, os dados desidentificados podem não ser necessariamente dados anonimizados. 
Isto significa que poderá ser possível, mais tarde, associar novamente aos dados a informação de identificação pessoal. Ver Educase 

(2015).  
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práticos para as empresas poderem compreender como facilitar as opções, dada a centralidade, na 

esfera da privacidade, da construção de confiança. 

Consentimento 

O consentimento subjaz a muito do processamento lícito como o mecanismo-chave para confirmar a 

permissão por parte dos indivíduos para a utilização dos seus dados pessoais. Sendo o “acto” permissivo 

central, o que constitui consentimento é excepcionalmente importante; e a natureza desse 

consentimento é que o mesmo deve ser voluntário e informado. O ambiente digital apresenta desafios 

significativos relativamente ao que pode querer dizer a realidade do consentimento informado (Pearce, 

2016). Porém, uma APD devidamente capacitada, que possa providenciar as melhores práticas para os 

colectores e os processos, ao mesmo tempo que providencia orientação sobre as ferramentas 

tecnológicas disponíveis para o público poder melhorar a realidade da concessão de consentimento, 

pode ser fundamental (Pearce, 2016). 

Dados pessoais e violações de segurança 

O Artigo 25.º da Lei Modelo da SADC sobre a Protecção de Dados, de 2013, refere-se às violações de 

segurança e exige uma comunicação sem demoras indevidas. Mas a Lei Modelo não especifica o que 

constituiria uma violação de segurança, ou demora indevida, ou o que seria considerado como causa 

razoável para demora. Além disso, não estabelece, para o controlador de dados, a obrigação de explicar 

à Autoridade o porquê da demora. 

O Artigo também não estabelece a obrigação de o controlador de dados ter de notificar o sujeito dos 

dados da ocorrência de uma violação e não existe nenhum requisito que exija ao controlador de dados e 

ao processador de dados que divulguem qual a informação que foi comprometida.  

É importante notar que a imposição destas obrigações a um controlador de dados não tem de ser 

onerosa se existir um regulador para providenciar orientação. Os controladores de dados podem 

estabelecer procedimentos de notificação ao cumprirem inicialmente as obrigações relativas a dados 

pessoais, de modo a que, para a maioria, isto só necessite de ser feito uma única vez. 

Os dados pessoais podem ser manipulados em detrimento do sujeito dos dados de formas que podem 

deixá-lo alheio e vulnerável. Deverão ser incluídas na legislação obrigações de notificar o sujeito dos 

dados e a APD dentro de um prazo razoável, tendo em conta quaisquer circunstâncias da violação. Além 

disso, o controlador de dados deve notificar a APD e o sujeito dos dados acerca da informação que foi 

comprometida e sugerir formas de se salvaguardarem de ataques.19 Isto deve-se ao facto de a própria 

empresa estar mais bem colocada para compreender a natureza e a extensão da violação. Sem criar 

estas formas de obrigações positivas, as leis terão sido incapazes de providenciar uma transparência 

adequada. 

Uma responsabilização significativa e mecanismos de aplicação consistentes são essenciais para 

qualquer quadro e estratégia eficazes de protecção de dados. É necessária uma capacidade básica de 

cibersegurança para aplicar e fazer cumprir a protecção de dados, mas deve ser realista quanto aos 

recursos, à capacidade e aos imperativos na SADC. A segurança não deve ser uma consideração 

secundária quando se verifica um desenvolvimento rápido e a implementação de iniciativas de 

digitalização. 

 

 
19 Ver a Secção 22 da Lei da Protecção da Informação Pessoal da África do Sul, de 2013. A disposição sobre Notificações de Violação 
estabelece uma obrigação de transparência e responsabilização para o controlador de dados e o processador de dados no que diz 

respeito a violações de segurança. 
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Privacidade desde a concepção 

A privacidade desde a concepção é a abordagem adoptada quando se desenvolvem tecnologias e 

sistemas digitais, através da qual a privacidade é incorporada por defeito nas tecnologias e nos sistemas 

durante o processo de concepção e desenvolvimento (Cavoukian, 2011). Isto significa que um produto é 

concebido com a privacidade como prioridade, em conjunto com quaisquer outros propósitos que o 

sistema sirva. Esta concepção deve incorporar um entendimento específico da forma como os sujeitos 

dos dados se relacionam com os produtos, e das suas capacidades para afirmarem a sua privacidade 

(Park et al., 2018). 

O Projecto de Lei Modelo da SADC sobre a Protecção de Dados não coloca ênfase no princípio da 

“privacidade desde a concepção”. Porém, em vez de estabelecer “obrigações de caixas de verificação” 

para o controlador de dados, a ênfase deve estar em solicitar ao controlador de dados que não só 

cumpra simplesmente os regulamentos de protecção de dados que lhe foram impostos, mas também 

que implemente medidas e procedimentos técnicos e organizacionais adequados de uma forma tal que 

todas as actividades de processamento de dados, incluindo a recolha, armazenamento e uso dos dados, 

cumpram os requisitos de protecção de dados, garantindo ao mesmo tempo a protecção dos direitos do 

sujeito dos dados (Bert-Jaap Koops e Leenes, 2014). Estas formas de obrigações positivas para as 

empresas são capazes de coagir de um modo muito prático as mudanças nas práticas de protecção de 

dados, mas não têm de ser altamente punitivas. Tais disposições teriam de ser consideradas face ao 

contra-imperativo da inovação. 

Cooperação transfronteiriça, harmonização e padrões mínimos 

As limitações às transferências de dados transfronteiriças podem resultar em oportunidades de negócio 

perdidas e reduzir a capacidade de uma organização fazer comércio a nível internacional, levando a uma 

presença geográfica reduzida e à perda de competitividade nos mercados. Mas uma regulação de dados 

que esteja sincronizada com a de outras jurisdições contribui para a confiança mútua e lança as bases 

para uma troca de dados confiável, incluindo (mas não limitada a) dados pessoais. Neste sentido, a 

regulação da protecção de dados pessoais possibilita e melhora a confiança no comércio e no 

movimento transfronteiriço de pessoas, bens e serviços (Information Society, 2018). 

Uma ideia errada sobre a harmonização da protecção de dados provém da visão de que a harmonização 

requer que todas as leis nacionais sejam idênticas. Esta abordagem não leva em consideração as 

diferenças nacionais em termos de quadros existentes, ou os avanços na inovação tecnológica. A 

harmonização deve antes ser procurada através da compatibilidade entre as legislações nacionais, com 

base num conjunto acordado de princípios fundamentais de protecção de dados. 

Autoridades de Protecção de Dados 

Autoridades de Protecção de Dados independentes, acessíveis e com disponibilidade de recursos (quer 

em termos de recursos financeiros, quer em termos de recursos humanos) são um mecanismo 

importante para alcançar o equilíbrio entre a elaboração de regras flexível e uma supervisão 

responsável. A eficácia das APD também depende da extensão das suas competências estabelecida na 

Lei que as implementa, nomeadamente no que diz respeito à capacidade de investigação e de emissão 

de ordens vinculativas relativamente ao seu mandato. Isto por sua vez funciona como uma forma de 

dissuasão e assegura que as vítimas de violações de dados pessoais podem aceder a vias de recurso 

eficazes. As entidades regionais têm também um papel a desempenhar: uma crítica significativa à 

Convenção da UA sobre Cibersegurança e Protecção de Dados Pessoais é a falta de uma entidade 

regional que ajude a supervisionar e monitorizar as leis, embora isto não seja, obviamente, uma 

preocupação para o processo legislativo nacional (Shyllon, 2019). 
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APD que funcionem de forma apropriada não só providenciam flexibilidade e competência especializada, 

como podem também emitir regulamentos que dão resposta a peculiaridades sectoriais – e assim ajudar 

a suavizar os potenciais ónus da conformidade, que podem não ser compatíveis com os imperativos da 

inovação digital (e outras). 

Justiça administrativa e vias de recurso 

Para lá dos procedimentos de notificação, os sujeitos dos dados devem ter a garantia de que possuem 

um acesso adequado a vias de recurso. Para facilitar a elaboração adaptável de regulamentos, as APD 

precisam de ser capacitadas adequadamente. Por exemplo, capacitar uma APD para permitir exclusões 

ponderadas ajuda a evitar que as obrigações positivas geradas sejam inadequadamente onerosas para 

diferentes formas de negócios. Porém, de forma a facilitar este tipo de flexibilidade, é necessário um 

paradigma de justiça administrativa adequado que garanta a responsabilização por tais decisões. 

Ao considerar a justiça administrativa e a protecção de dados, algumas leis incluem de facto disposições 

que excluem a tomada de decisões automatizada com base nos dados pessoais de um sujeito dos dados. 

No contexto da IA, mas também do processamento complexo de dados, deverá ser ponderada a 

utilidade de tais proibições como forma de garantia de responsabilização. 

Soberania dos dados 

A soberania dos dados baseia-se no conceito do Estado-nação soberano, que tem sido a unidade 

organizacional das relações internacionais nos últimos 200 anos. No contexto da digitização dos 

mercados globais e da expansão dos serviços e produtos digitais através de fronteiras, a soberania dos 

dados refere-se à visão de que os dados que são gerados em, ou que passam através de, infra-estruturas 

de Internet nacionais devem ser protegidos e controlados por esse Estado. No contexto digital, pode ser 

entendida como uma subdivisão de cibersoberania definida como a subjugação do domínio cibernético 

(que é global por definição) às jurisdições locais (Wright e Polatin-Reuben, 2014). Existem duas 

abordagens quanto à soberania dos dados, uma forte e uma fraca: por um lado, a soberania dos dados 

fraca refere-se às iniciativas de protecção de dados lideradas pelo sector privado com a ênfase nos 

aspectos da soberania dos dados que têm a ver com a protecção de dados. Por comparação, a soberania 

dos dados forte favorece uma abordagem liderada pelo Estado, com a ênfase na salvaguarda da 

segurança nacional (Wright e Polatin-Reuben, 2014). Em geral, a transferência de dados pessoais para 

um país terceiro só é permitida sob certas circunstâncias, por exemplo quando um país terceiro tem uma 

lei que requer salvaguardas suficientes (incluindo privacidade e segurança) para o processamento de 

dados pessoais. Recomenda-se, contudo, que em vez de se adoptar uma abordagem “fraca”, que 

expande a influência do sector privado, ou uma abordagem “forte”, que expande a influência do Estado, 

a soberania exija a expansão tanto da soberania do Estado como da soberania individual no contexto 

dos dados. Isto requer que se assegurem sólidos direitos dos sujeitos dos dados, mas também um 

enfoque num modelo de governança que melhore o papel das múltiplas partes interessadas (e que não 

exista apenas em contínuo entre o Estado e o sector privado). 

A localização dos dados é um conceito que vai para lá da soberania dos dados. Apesar do grande número 

de vantagens associadas à possibilidade de organizações (e de Estados) serem capazes de partilhar 

dados facilmente através de fronteiras, vários países – de todos os estádios de desenvolvimento – 

ergueram barreiras aos fluxos transfronteiriços de dados, tais como os requisitos de residência dos 

dados, que os confinam às fronteiras de um país, um conceito conhecido como “localização dos dados” 

(Cory, 2017). A localização dos dados pode ser exigida explicitamente pela lei ou pode resultar de outras 

políticas restritivas que tornam oneroso transferir dados legalmente, tais como as que exigem que as 

empresas armazenem uma cópia dos dados localmente, que processem os dados localmente, e 

obrigando ao consentimento individual ou governamental para as transferências de dados. Também 
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pode ser sectorial, isto é, dizer respeito apenas aos dados de um sector ou de uma função particulares. 

Este extremismo na política pode colocar desafios práticos dadas as realidades do ambiente, e também 

pode introduzir a oportunidade para um potencial abuso por parte de aparelhos de segurança (Hicks, 

2019). Para além dos desafios práticos, regras rígidas sobre a localização de dados exigindo o 

armazenamento local de todos os dados e não apenas de uma cópia torna tais dados susceptíveis a 

ameaças de segurança, incluindo ciberataques e vigilância estrangeira. Tais políticas podem também ter 

impacto na decisão de empresas estrangeiras investirem numa dada economia. A localização dos dados 

não substitui a necessidade de sólidas práticas de processamento de dados, e de garantir que as práticas 

de processamento de dados devem ser a prioridade em termos regulatórios. 

10.2 Acesso aos dados e à informação 

10.2.1 Questões-chave 

Dados abertos 

Existe a necessidade, directamente reconhecida pela Lei Modelo da UA sobre o Acesso à Informação, de 

que o acesso à informação se estenda para lá da divulgação reactiva. A disponibilização proactiva de 

dados governamentais abertos oferece ganhos sociais, políticos e económicos mais vastos (a McKinsey 

estimou que os dados abertos poderiam desbloquear entre 3 a 5 biliões de dólares (USD) em valor 

económico anualmente em vários sectores específicos) (Manyika, et al., 2013). Internamente, para as 

empresas, o maior acesso a dados pode fomentar a inovação (Banco Mundial, 2014). Também pode ser 

utilizado para melhorar a tomada de decisões fundamentada em provas no seio das organizações.  

Algumas formas de investimento directo estrangeiro são encorajadas por medidas sólidas de boa 

governança no país, para as quais contribuem significativamente os dados governamentais abertos. 

Além disso, concluiu-se que uma divulgação mais precisa e frequente de dados macroeconómicos 

governamentais abertos permite aos países uma redução estatisticamente significativa nos encargos 

financeiros de empréstimos obtidos (em média existe uma redução de 11% nos spreads do crédito) 

(Trenovski, 2016). 

Estes tipos de vantagens económicas podem ter benefícios mais discretos para os negócios digitais – os 

dados governamentais abertos podem ser usados para reduzir a burocracia que pode inibir as empresas 

e as instituições de prosperarem. Também podem melhorar a entrada no mercado e permitir um maior 

acesso a sistemas de aprovisionamento por um leque mais alargado de actores. 

Existe também uma pletora de vantagens utilitárias que os dados governamentais abertos podem fazer 

avançar. Dados abertos precisos podem ser usados para facilitar o reporte (e automatizar porções 

significativas do mesmo), mas também para fazer avançar os esforços de coordenação entre 

departamentos e agências. Estes melhoramentos em eficiência e tempo têm um valor económico muito 

directo: a Comissão Europeia estimou que, em 2020, os dados governamentais abertos poderão, 

segundo as previsões, resultar em poupanças de custo para os países europeus na ordem de 1,7 mil 

milhões de euros (Carrara, 2015). 

Inteligência artificial, aprendizagem das máquinas e aprendizagem profunda  

O enorme apetite por dados requeridos para os processos de aprendizagem das máquinas veio 

obviamente estimular o crescimento da recolha de dados. A capacidade de analisar vastas quantidades 

de dados é facilitada por algoritmos e fórmulas – mas a opacidade destes algoritmos coloca desafios, 

quer em termos dos resultados dos algoritmos (por exemplo, as limitações de conteúdo na informação, 

como acontece nos feeds de notícias), quer das decisões tomadas através deles (e da sua capacidade de 

perpetuar os enviesamentos) (Comninos, e Konzett, 2018). Os enviesamentos podem ser introduzidos 
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através dos dados utilizados, dos pressupostos utilizados, ou até através das escolhas no desenho das 

fórmulas. E a opacidade no que respeita aos algoritmos tanto pode ser técnica, como também 

proprietária (devido a interesses comerciais) (Comninos, e Konzett, 2018). Todos estes problemas são, 

deste modo, sublinhados por uma falta de transparência, e estão portanto associados aos requisitos 

para um quadro de transparência mais alargado que facilite a economia digital. 

Segurança nacional 

As necessidades de acesso à informação estão muitas vezes directamente justapostas às preocupações 

de segurança e conseguir um equilíbrio entre ambas pode ser desafiante para os decisores políticos. Este 

equilíbrio será abordado com maior pormenor mais adiante, mas os Princípios Globais sobre Segurança 

Nacional e o Acesso à Informação podem ser muito instrutivos neste domínio. 

Direitos emergentes 

Embora o direito de acesso à Internet tenha começado a surgir no léxico dos direitos, desenvolvimentos 

recentes em termos de jurisprudência na Índia têm levantado uma questão de enorme pertinência para a 

SADC: e essa questão é a da extensão do direito de acesso à Internet de forma a incluir o acesso a 

dispositivos com capacidade de ligação à Internet (ZLHR e MISA Zimbabwe v. Ministro de Estado para a 

Segurança Nacional, 2019). Tal como indicado nos resultados do Estudo After Access, sete em cada dez 

utilizadores de Internet em África acedem à Internet através de um telefone móvel. A acessibilidade a 

dispositivos é de enorme pertinência para as noções de acesso à informação e para o desenvolvimento 

de uma boa economia digital. 

Na Europa, um extremo do direito da pessoa a aceder aos seus próprios dados (e de os corrigir) enquanto 

forma do direito do sujeito dos dados foi o desenvolvimento do “direito a ser esquecido”. Este conceito, 

o resultado de uma sentença do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem20, concede aos sujeitos dos 

dados na Europa o poder de solicitar a retirada de um URL que ligue aos seus dados pessoais (para que 

não surja nas pesquisas gerais) (Bertram et al., 2019). A prática deste “direito” demonstrou uma forma de 

governança híbrida que não era necessariamente a intenção da sentença e capacita as plataformas com 

uma nova forma de poder editorial através da sua função de “análise e moderação” (Chenou e Radu, 

2019). O abuso dos procedimentos por indivíduos e políticos para desafiarem informação legal e/ou 

pública legítima é uma prática que tem sido realçada na análise de dados, e que depois problematiza a 

forma como poderão ser tomadas as decisões sobre o equilíbrio de direitos que será necessário no 

futuro (Bertram et al., 2019). 

10.2.2 Análise da SADC 

Quadros Jurídicos Nacionais sobre o Acesso à Informação na SADC 

A Lei Modelo sobre o Acesso à Informação para África é um instrumento de referência importante na 

região. Significativamente, a Lei Modelo dá uma grande ênfase a disposições focadas e pormenorizadas 

relativas à divulgação proactiva. 

Na SADC, Angola, o Malawi, Moçambique, as Seychelles, a África do Sul, a Tanzânia e o Zimbabwe têm 

leis autónomas sobre o acesso à informação (embora também neste caso tenham surgido críticas de 

vários quadrantes sobre a lei do Zimbabwe, considerando que a mesma faz mais para restringir, do que 

facilitar, o acesso). 

Têm sido travadas árduas campanhas em toda a região em defesa de leis de acesso à informação, e 

países como o Botswana, as Maurícias, a Namíbia e a Zâmbia, que durante muitos anos não fizeram 

 
20 Google Spain SL e Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González, disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131. 
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aprovar projectos-lei sobre o acesso à informação (o Lesoto, Madagáscar e a Suazilândia também 

têm projectos-lei em progresso). Nas Comores não se antecipa, actualmente, nenhuma legislação. 

A maior parte destas leis não possui disposições exaustivas sobre a divulgação proactiva, apesar da Lei 

Modelo.21 Além disso, não existe uma forte consistência na provisão de Reguladores, o que coloca 

desafios à adaptabilidade das leis, limitando também o acesso a vias de recurso para empresas e 

cidadãos. 

10.2.3 Recomendações fundamentadas 

Direitos de acesso 

Embora os direitos dos sujeitos dos dados estejam previstos em muitos regimes de protecção de dados, 

há outras componentes do direito de acesso à informação que são relevantes para a economia digital. O 

direito das pessoas a acederem à informação inclui, nomeadamente, o direito de acesso aos seus 

próprios dados pessoais. 

Os direitos de acesso a dados governamentais e, em certas circunstâncias, a dados do sector privado, 

fomentam a transparência e combatem directamente as assimetrias de informação que desafiam o 

desenvolvimento de negócios a nível regional. De forma a beneficiar das cadeias de valor globais (que 

são facilitadas, obviamente, pelas TIC), o sector privado nos países em desenvolvimento precisa de ser 

auxiliado activamente a ultrapassar as assimetrias de informação (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico, 2013). Isto deveria significar o desenvolvimento de direitos de acesso a 

dados onde eles não existem, o que inclui direitos de acesso tanto para actores do sector público como 

do sector privado, tal como promovidos pela Lei Modelo da UA sobre o Acesso à Informação. Deverá ser 

tida em consideração uma política de dados abertos, na qual a predefinição para os governos é que os 

dados (protegidos, anonimizados) devem ser abertos em vez de fechados. 

Portabilidade dos dados 

Uma outra área de direitos dos sujeitos dos dados, e de particular pertinência no contexto da 

concorrência e da economia digital, é a questão da portabilidade dos dados. Os dados, em geral, têm 

uma natureza de não-rivalidade (a nível técnico, são infinitamente utilizáveis sem comprometer a 

capacidade de outra pessoa os poder utilizar) (Jones e Tonetti, 2020). No entanto, e isto é importante 

também para compreender o movimento dos dados no seio da economia digital, não são simplesmente 

portáteis de uma forma que possa facilitar os efeitos de escala facilmente entre empresas (Rinehart, 

2020). A portabilidade continua a ser uma estratégia-chave citada para facilitar a concorrência, e os 

benefícios dos consumidores, embora as realidades não sejam ainda definitivamente benéficas 

(Mitretodis e Euper, 2019; Rinehart, 2020).22 Significativamente, de um ponto de vista da privacidade, fora 

das meras mudanças de interoperabilidade, a natureza da recolha de megadados significa que a 

portabilidade dos dados envolve a privacidade de outros utilizadores (Nicholas e Weinberg, 2019). 

Contudo, não são apenas os dados dos cidadãos ou dos consumidores que é relevante considerar em 

relação à portabilidade dos dados, mas também os direitos laborais dos trabalhadores de plataformas – 

essa portabilidade pode permitir-lhes transferir os seus portefólios para plataformas concorrentes – com 

resultados potencialmente positivos em termos de trabalho e de bem-estar dos consumidores. 

 

21  Curiosamente, alguns destes países viram as suas leis serem comparadas directamente contra a Lei Modelo, e os resultados podem 

ser vistos aqui: http://www.africanplatform.org/fileadmin/Content/PDF/Resources/State-of-ATI-in-Africa-2017.pdf. 

22 A Lei da Protecção da Informação Pessoal da África do Sul, de 2013, não inclui um direito à portabilidade dos dados, como acontece 

com o Regulamento Geral de Protecção de Dados Europeu. 
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É a natureza colectiva da recolha de dados que de facto está na origem de valor económico para as 

empresas – os megadados são a fonte da dominância anticoncorrencial das companhias GAFAM e BATX 

(Thieulin, 2019), juntamente com a capacidade de interpretar esses dados, mas também (até certo 

ponto) de vendê-los (Noble, s. d.). Todavia, a realidade é que a corretagem de dados é crescentemente 

apenas secundária relativamente ao valor económico que as empresas dominantes conseguem extrair 

da interpretação desses dados e da sua introdução na concepção dos seus próprios produtos e serviços, 

o que se relaciona com economias de escala (Martinez, 2019; Mitretodis e Euper, 2019). É por esta razão 

que, embora tecnicamente tenham uma natureza de não-rivalidade, ainda são tratados de uma forma 

proprietária pelas empresas e negócios. 

Relativamente ao potencial abuso de posição dominante no que respeita ao processo de dataficação, 

um exemplo de tal conduta seria o facto de as plataformas dominantes evitarem a portabilidade dos 

dados de “prestadores de serviços” e de utilizadores. Ao passo que o Regulamento Geral de Protecção de 

Dados da UE providencia um direito geral à portabilidade dos dados, as leis nacionais de protecção de 

dados, como a da África do Sul, não o fazem (De Hert et al., 2018). Contudo, tem havido algumas críticas 

ao direito da UE de um ponto de vista da concorrência, afirmando que é demasiado uniforme e que não 

teve em consideração antes de mais se de facto existia ou não uma posição dominante do mercado 

(Swire e Lagos, 2013). 

Há desafios práticos à facilitação da portabilidade dos dados (e à sua prescrição na lei) (Rinehart, 2020; 

Swire e Lagos, 2013). Por exemplo, sem as competências necessárias, outras empresas não poderão, de 

qualquer forma, tirar partido destes dados; nem poderão encontrar valor nos mesmos, dada a 

especificidade da forma como os dados poderão estar coligidos para as prioridades da empresa de 

origem. Porém, a interoperabilidade dos dados e a portabilidade dos dados são áreas de exploração 

necessária para uma economia digital. No futuro, isto tornar-se-á especialmente importante como um 

factor a considerar para a facilitação da concorrência doméstica relativamente à IA, que depende de 

conjuntos de megadados. Isto acontece porque a incapacidade de aceder aos megadados foi 

identificada como um inibidor parcial (em colaboração com políticas de inovação ineficazes) do 

crescimento da capacidade local no que diz respeito ao desenvolvimento da IA. A portabilidade dos 

dados não deve ser considerada como uma resposta directa a esse desafio, mas vale a pena considerá-la 

como um apoio político adicional para uma “boa” economia digital de um ponto de vista da 

concorrência e do “lado da oferta”. 

Dados abertos 

As leis de acesso à informação devem ter directrizes claras sobre os dados abertos. Embora as políticas 

de dados abertos sejam um passo necessário para assegurar dados governamentais abertos ao nível 

nacional, uma orientação legislativa pode ajudar à criação de um ambiente mais propício para a 

aprovação de tais políticas públicas. No âmbito destes quadros, os governos “…devem priorizar a 

recolha de dados qualitativos e quantitativos desagregados por género sobre a participação das 

mulheres na economia digital para fundamentar um diálogo e um processo de elaboração de políticas 

frutuosos” e para melhorar os benefícios positivos dos dados governamentais (UNECA, 2019). Por outras 

palavras, as obrigações devem estender-se para lá da mera divulgação, para incluir a obrigação positiva 

de gerar dados de certos tipos e padrões. Estas obrigações de geração de dados podem contribuir para 

criar harmonização em questões de recolha de dados biométricos e outros pelo Estado. 

Explicabilidade, transparência e algoritmos 

Há desafios à transparência, tanto práticos como normativos, que são gerados através do crescimento 

na tomada de decisões automatizada e nos serviços baseados em algoritmos. Uma solução no que 

respeita aos algoritmos é considerada “como o direito à explicabilidade”, potencialmente originado a 
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partir de um composto de direitos dos sujeitos dos dados no RGPD da UE, que requer que os colectores 

de dados pessoais expliquem aos sujeitos dos dados a forma como os dados estão a ser processados e 

utilizados (o que pode explicar os enviesamentos algorítmicos) (Comninos, 2014). Alguns académicos da 

área jurídica, contudo, argumentaram que esta é uma expansão infundada dos direitos efectivos 

existentes na lei europeia actual, embora seja desejável (Wachter, 2017). Mas os limites da lei actual da 

UE não têm de inibir a SADC de desenvolver legislação de próxima geração. 

Outra forma de assegurar a transparência nos algoritmos é evitando a tomada de decisões automatizada 

(como a proibição contra a tomada de decisões automatizada que se pode encontrar na Secção 17 da Lei 

da Protecção da Informação Pessoal, de 2013). Embora estas proibições tragam consigo, obviamente, 

excepções, elas procuram dar resposta a uma forma muito específica de transparência algorítmica: 

decisões tomadas com base em algoritmos que são baseados em dados pessoais. 

Estes conceitos têm sido impulsionados pelos imperativos de privacidade dos regimes de dados pessoais 

emergentes. Contudo, subsistem questões importantes acerca de possíveis fins servidos por outras 

expressões de transparência algorítmica, particularmente em relação à responsabilização pelo 

fornecimento de conteúdos em feeds de plataformas de redes sociais (comummente entendidos no 

contexto da desinformação) (União Europeia, 2018). Pode também ser instrutivo considerar a forma 

como o acesso existente aos paradigmas de informação pode ser alterado ou utilizado para servir alguns 

dos fins descritos, juntamente com quadros de dados abertos, como discutido acima. 

11. Segurança dos Dados e Interferência nos Mesmos 

11.1 Cibersegurança e vigilância 

11.1.1 Questões-chave 

Cibersegurança 

A cibersegurança refere-se aos mecanismos defensivos postos em prática pelo governo, pelo sector 

privado, por responsáveis de cibersegurança (CSO), ou por indivíduos para se protegerem a si próprios 

de comportamentos maliciosos online. Estas preocupações são relevantes a todos os níveis, desde o 

internacional ao regional e nacional – e no contexto da economia digital a atenção aos imperativos de 

segurança deve ser colocada também ao nível empresarial. Não obstante, actualmente as medidas de 

cibersegurança não parecem estar a ser priorizadas pelas empresas africanas: em muitas organizações 

os orçamentos de cibersegurança têm sido reportados como sendo inferiores a 1%, tendo muitas 

organizações um orçamento zero atribuído à cibersegurança (Kshetri, 2019). A segurança das empresas é 

extremamente importante devido tanto aos efeitos propagadores internamente como aos efeitos de 

rede externamente. Assim, internamente, a não utilização de software actualizado, por exemplo, pode 

aumentar a exposição de uma organização às ameaças de malware e de pirataria informática. 

Externamente, numa economia as sólidas práticas de cibersegurança são semelhantes ao conceito de 

“imunidade de grupo”: tem de existir em todas as organizações um nível básico de infra-estrutura de 

segurança (funcionando em rede ou não) para aumentar os níveis de segurança, como um todo, 

suficientemente, para evitar falhas em cascata (Dawson, 2019). 

Os ciberataques podem ser lançados por Estados ou por actores não-estatais. Se forem lançados por 

actores estatais, podem ser incluídos na categoria de guerra electrónica, que considera a interferência de 

um Estado estrangeiro em assuntos. Se os ataques forem lançados por actores não-estatais, eles 

equivalerão a cibercrime. As ameaças à segurança nacional já não estão ligadas ao território; a guerra 

electrónica refere-se a conflitos informáticos ou com base em redes que envolvem ataques com 

motivações políticas por parte de um actor estatal contra outro actor estatal. Dada tanto a globalização 



Research ICT Africa – Documento de Trabalho do FP-SADC sobre a Economia e a Sociedade Digital 

Setembro de 2020   50 
 

como a evolução da segurança, estes ataques com motivações políticas podem mesmo ser perpetrados 

por organizações ou actores transfronteiriços não-estatais. (Mbanaso, 2016). Um exemplo clássico de 

guerra electrónica foi demonstrado na Estónia, em 2007, onde ciberatacantes (alegadamente russos) 

perturbaram recursos de rede públicos, como o Parlamento estónio, bancos, ministérios, jornais e 

entidades de radiodifusão, através de um ataque online coordenado (Mbanaso, 2016). Um ataque deste 

tipo não só coloca desafios tecnológicos, como as suas repercussões também afectam vidas reais, 

processos, organizações, etc., com efeitos económicos substanciais. 

Vigilância em massa e intercepção de comunicações 

A vigilância em massa (ou em volume) envolve a compilação e análise preventiva em massa de dados dos 

cidadãos, indo para além da intercepção de comunicações. É normalmente realizada por Agências de 

Segurança do Estado e é citada como necessária para combater o terrorismo, prevenir o crime e a 

agitação social, proteger a segurança nacional e controlar a população. Embora notoriamente praticada 

pelos Estados Unidos, houve governos africanos que também participaram na vigilância em massa – com 

vários Estados referidos como tendo adquirido tecnologias de vigilância em massa ao popular fabricante 

alemão Trovicor (Electronic Frontier Foundation, 2012). O governo egípcio tem sido criticado 

frequentemente pela vigilância em massa das comunicações nas redes sociais através da sua “Operação 

de Monitorização dos Riscos de Segurança nas Redes Sociais”. 

Associada à vigilância em massa está a recolha de dados em massa ou em volume (resultando em 

megadados). Tais actividades podem ser conduzidas pelo Estado como, por exemplo, na recolha em 

massa de dados epidemiológicos para combater doenças, tais como a COVID-19. A recolha em massa de 

dados pessoais (quer directamente quer através de redes de telecomunicações) num tal contexto pode 

também ter lugar para facilitar o rastreio de contactos e a aplicação de quarentena (Gillwald et al., 2020). 

Nestes cenários o interesse público leva frequentemente a uma supervisão reduzida – no entanto, 

embora estas crises sejam limitadas no tempo, a recolha e retenção de dados poderá não o ser 

(McDonald, 2016). 

A vigilância em massa apresenta vários problemas: primeiro, considerando que a capacidade de 

vigilância em massa está cada vez mais automatizada, tal prática levanta questões acerca da supervisão 

e do escrutínio da tecnologia utilizada para realizar tal vigilância (Livoia, 2019). De um ponto de vista de 

direitos humanos, nos Estados democráticos, a vigilância em massa pode ser ilícita e inválida porque 

choca com os direitos constitucionais à privacidade. A vigilância é ilícita ou inconstitucional quando não 

prescreve adequadamente o procedimento para notificar uma pessoa cuja informação foi interceptada 

ou quando não prescreve adequadamente os procedimentos correctos a serem seguidos quando 

agentes do Estado estão a examinar, copiar, partilhar e organizar dados obtidos através da intercepção 

de comunicações. Isto foi demonstrado na África do Sul, no caso do Centro Amabhungane para o 

Jornalismo de Investigação NPC e Outro v. Ministro da Justiça e dos Serviços Correccionais e Outros [2019] 

ZAGPPHC 384. O Tribunal, ao saber de uma prática reconhecida de vigilância em massa pelas agências 

de segurança do Estado, ordenou que “… É declarado que as actividades de vigilância em massa e de 

intercepção de sinais estrangeiros levadas a cabo pelo Centro Nacional de Comunicações são ilícitas e 

inválidas.” Isto ficou a dever-se à falta de legislação expressa que capacitasse para tal. Qualquer 

tentativa de legislar permissões de vigilância em massa teria de levar em consideração a necessidade e a 

proporcionalidade de tal lei – dada a natureza dos requisitos de proporcionalidade no direito 

internacional, é de facto difícil considerar que aspecto poderia ter uma permissão justificável, lícita, para 

este tipo de actividade. 

A vigilância e as intercepções de comunicações são práticas cujo abuso pode minar a confiança no 

Estado, e os imperativos de direitos humanos tornam-se instrutivos para evitar a perda de confiança nas 



Research ICT Africa – Documento de Trabalho do FP-SADC sobre a Economia e a Sociedade Digital 

Setembro de 2020   51 
 

instituições do Estado que têm o dever de proteger a segurança dos cidadãos. Considerando que os 

Estados têm o dever de implementar os mecanismos correctos para proteger os direitos dos cidadãos à 

protecção e à segurança, a intercepção lícita de comunicações (isto é, não feita em massa) é um recurso 

que os Estados que procuram monitorizar ameaças de segurança têm à sua disposição. Deste modo, o 

direito constitucional à privacidade pode ser justificadamente limitado quando a protecção e a 

segurança dos cidadãos estão em risco. Num tal caso, o Estado tem o dever de autorizar a polícia, as 

forças de defesa e as agências de serviços de informação a auxiliarem na intercepção lícita de 

comunicações para cumprir as obrigações de segurança do Estado. Assim, os parlamentos são 

chamados a equilibrar estes dois direitos conflituantes – por um lado, o direito à privacidade e, por 

outro, o direito à protecção e segurança –, permitindo a supervisão judicial e limitando as intercepções 

apenas àqueles casos que envolvam crimes sérios. 

A vigilância em massa por parte de Estados africanos tende a depender da tecnologia fornecida por 

fornecedores comerciais que estão sedeados no Norte Global. Como resultado, a vigilância em massa 

traz consigo o risco de que os dados estarão também acessíveis a outros actores, que poderão incluir os 

serviços de segurança de outros países. A acumulação de dados pessoais pelos Estados africanos cria um 

alvo para os actores estatais e não-estatais, muitos com capacidades tecnológicas superiores. 

Reconhecimento facial 

O crescimento da popularidade do uso de software de reconhecimento facial está a mudar o cenário da 

vigilância. A utilização do reconhecimento facial por parte das entidades de aplicação da lei está a 

enfrentar um crescente escrutínio por parte dos legisladores (Ulle, 2019). Além de preocupações mais 

genéricas relacionadas com a privacidade dos dados, níveis elevados de imprecisão podem levantar, 

com grande clareza, questões sobre a forma como tais medidas instituídas podem ser proporcionais 

enquanto meio para atingir os fins que são alegados (tal como discutido anteriormente em relação aos 

dados biométricos mais gerais). E, mesmo que a precisão de tais medidas aumente, a supervisão da 

incorporação das tecnologias continua a ser uma preocupação. 

Os projectos de reconhecimento facial são de interesse crescente para muitos governos, tendo o 

Zimbabwe implementado recentemente um projecto de grande dimensão em colaboração com uma 

empresa chinesa, a Cloudwalk (Jili, 2019). Mas como se viu nas discussões sobre a recolha de dados de 

forma mais geral, na área do reconhecimento facial existe, também, uma realidade crescente de 

monopolização dos dados faciais e, portanto, também de monopolização no seio do segmento de 

software, tendo sido sugerido num estudo que até 2023 a China dominará o mercado, com uma quota de 

mercado de 44,59% (Burt, 2018). 

Infra-estrutura crítica 

Uma vulnerabilidade principal que tem de ser considerada no que respeita a intervenções de 

cibersegurança são as vulnerabilidades específicas da infra-estrutura crítica (activos essenciais para o 

funcionamento da economia). A natureza de rede da infra-estrutura informática de tais entidades, bem 

como as operações possibilitadas pela Internet, significam que essa infra-estrutura pode ser susceptível 

a ataques externos (Cohen, 2019). No contexto da guerra electrónica, é importante para o 

desenvolvimento de políticas ter um entendimento da realidade dos riscos para a infra-estrutura crítica 

(Lewis, 2006). A natureza em rede de tais ataques implica também uma coordenação transfronteiriça nas 

respostas de cibersegurança para a infra-estrutura crítica (Brechbühl et al., 2010). 

Segurança das redes 

Ao considerar as vulnerabilidades num quadro de cibersegurança, os actores de telecomunicações 

devem ter obrigações de segurança específicas, como: 
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 negar a pessoas não autorizadas o acesso a informação de valor; 

 garantir a autenticidade da informação tratada pelos sistemas de telecomunicações; 

 evitar a perturbação dos serviços de telecomunicações; e 

 garantir a resiliência das redes de telecomunicações (Calandro, 2019). 

Normalmente estas obrigações são cumpridas através de normas técnicas de protecção e segurança. 

Além disso, os operadores de telecomunicações têm um forte interesse em manter as redes protegidas e 

seguras, porque os ciberataques podem comprometer a sua reputação ou a sua capacidade de proteger 

a confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados e da informação dos seus clientes, com 

sérias repercussões no número de adesões de clientes. 

Não obstante, noutras regiões os legisladores implementaram mecanismos para atingir padrões 

elevados de segurança de redes e de informação definindo vários requisitos de reporte (Brechbühl et al., 

2010), que se aplicam aos operadores de serviços essenciais e aos prestadores de serviços digitais (DSP, 

“Digital Service Providers”), especificamente relacionados com a gestão de riscos de segurança e as 

obrigações de reporte de incidentes (Directiva da UE sobre Cibersegurança das Redes e dos Sistemas de 

Informação, 2016). 

Dispositivos ligados à Internet 

Os dispositivos ligados à Internet incluem a IdC. Os exemplos incluem pacemakers inteligentes, 

automóveis e câmaras de segurança conectadas. A segurança destes dispositivos é muitas vezes fraca, 

embora um ataque utilizando estes dispositivos possa ter graves consequências físicas. Muitos têm 

palavras-passe de origem pré-definidas que não podem ser alteradas pelos utilizadores, enquanto 

outros por defeito não têm palavras-passe exclusivas. 

11.1.2 Análise da SADC 

Convenção de Malabo 

A Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Protecção de Dados Pessoais (2014) é um 

instrumento regional de cibersegurança. A Convenção foi assinada pelas Comores, Moçambique e 

Zâmbia, mas apenas ractificada pela Namíbia e pelas Maurícias, e portanto não está em vigor. Contudo, 

o conteúdo não passou sem críticas, especialmente por parte dos activistas da liberdade de expressão. 

Por exemplo, a normalmente ampla proibição geral do processamento de informação pessoal sem 

consentimento é nesta Convenção atenuada com a frase: “Execução de uma missão de interesse público, 

no exercício de autoridade pública conferida ao controlador de dados ou a uma terceira parte, a quem os 

dados serão submetidos”. Existem também restrições de conteúdo relativamente a materiais que 

“insultem” – um termo que foi deixado inquietantemente vago. Se os países ractificassem, contudo, as 

reservas quanto a cláusulas específicas poderiam ser assinaladas. 

Quadros Jurídicos Nacionais sobre Cibersegurança 

Para além de legislação focada especificamente no cibercrime, o Malawi, a Zâmbia e o Zimbabwe têm 

leis de cibersegurança mais gerais. Angola também promulgou em 2017 uma lei de cibersegurança sobre 

a protecção de redes de informação. O Projecto-Lei sobre o Cibercrime da África do Sul (extraído do 

controverso Projecto-Lei sobre Cibercrimes e Cibersegurança, de 2017) está a aguardar a assinatura 

presidencial. Por seu lado, as Comores e a República Democrática do Congo não possuem legislação 

sobre cibersegurança, quer promulgada quer proposta. Relativamente à vigilância e à intercepção de 

comunicações, em particular, a África do Sul e o Zimbabwe têm legislação expressa sobre a intercepção 

de comunicações. Vale a pena, neste contexto, considerar a recente sentença sobre a legislação de 

intercepção da África do Sul, Centro Amabhungane para o Jornalismo de Investigação NPC e Outro v. 

https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/new-security-and-reporting-requirements-for-infrastructure-providers-and-certain-digital-businesses
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/new-security-and-reporting-requirements-for-infrastructure-providers-and-certain-digital-businesses
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Ministro da Justiça e dos Serviços Correccionais e Outros [2019] ZAGPPHC 384.23 O Tribunal considerou 

certos aspectos da lei como sendo inconstitucionais, porque os aspectos procedimentais descritos para 

obter permissões nos termos da Lei estavam em geral insuficientemente pormenorizados e não 

possibilitaram a adequada supervisão dos pedidos.  

Avaliações da capacidade e da maturidade dos países 

Uma consideração importante que é levantada frequentemente no contexto da cibersegurança diz 

respeito não apenas aos riscos que o cibercrime representa, mas às capacidades do Estado e das suas 

agências para combatê-lo. As avaliações da capacidade e da maturidade tornam-se, portanto, uma pré-

condição para explorar intervenções jurídicas e em termos de políticas. Os Estados-Membros necessitam 

das competências para desenvolver e apresentar uma estratégia de cibersegurança e melhorar a sua 

resiliência em termos de cibersegurança. É necessária capacidade em termos de: alerta precoce; 

dissuasão; resistência e sistemas de recuperação; política de segurança eficaz; garantia de capacidade 

nacional de defesa e resiliência; manutenção das vantagens de um ciberespaço vital para o governo, o 

comércio internacional e a sociedade em geral. 

O Índice Global de Cibersegurança (UIT, 2018) indica que apenas as Maurícias demonstram um elevado 

compromisso em todos os cinco pilares do seu índice. Nem Angola, a República Democrática do Congo 

ou o Lesoto, na verdade, participaram no estudo de 2018 e estão todos classificados com “baixo”, como 

países que apenas começaram a iniciar compromissos quanto à cibersegurança (outros países da SADC 

classificados com “baixo” incluem as Comores, Madagáscar, o Malawi, Moçambique, a Namíbia, as 

Seychelles, a Suazilândia e o Zimbabwe; o Botswana, a África do Sul, a Tanzânia e a Zâmbia estão 

classificados com “médio”, como países “que desenvolveram compromissos complexos e que se 

envolvem em programas e iniciativas de cibersegurança”). 

Disposições institucionais 

Na SADC, a disposição ou estruturação das instituições responsáveis por criar, governar e gerir 

competências de cibersegurança varia de Estado para Estado. Todos os membros têm um departamento 

ou ministério relacionado com comunicações ou TIC, mas apenas alguns têm uma instituição dedicada à 

cibersegurança: as Maurícias têm a Unidade de Segurança Informática e a Administração Nacional de 

Informática; o Zimbabwe tem o Departamento de Segurança dos Sistemas de TIC, e a África do Sul tem 

um Conselho Consultivo Nacional de Cibersegurança e o Centro Nacional de Cibersegurança. As 

Maurícias e a Zâmbia têm ambas uma “Autoridade para as TIC” responsável pela supervisão das 

iniciativas de cibersegurança, como a Administração Nacional de Informática e a zm-CIRT, e no caso do 

Botswana, da Tanzânia e do Malawi, a capacidade de cibersegurança, incluindo as equipas de resposta 

de cibersegurança planeadas e operacionais, está na dependência das suas autoridades reguladoras de 

comunicações. Nas Seychelles, a responsável é uma divisão de TI dependente do presidente, enquanto 

alguns ministérios de TIC têm um pelouro atribuído, como o ministro de cibersegurança no Ministério 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, Serviços Postais e de Correio no Zimbabwe. 

Colaboração de múltiplas partes interessadas 

Os cruzamentos entre uma tal variedade de partes interessadas, tanto do sector público como do sector 

privado, assim como o bem público da cibersegurança através de todo o espectro, exige uma 

colaboração entre múltiplas partes interessadas para a governança. As Maurícias instituíram um modelo 

para o envolvimento das partes interessadas nesta área que – em vez de ser hierárquico – inclui os 

utilizadores como alvos de campanhas de sensibilização pública por parte das agências de aplicação da 

 
23 Ver a breve discussão do caso providenciada anteriormente em “11.1 Cibersegurança e vigilância”.  
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lei e da Equipa de Resposta a Emergências Informáticas (CERT) nacional (Van der Spuy e Oolun, 2018). 

Adaptar desta forma modelos de governança tradicionais deve ser elogiado, embora esta versão do 

modelo não inclua formalmente espaço para o envolvimento da sociedade civil no processo de tomada 

de decisão. Ainda assim, as lições para o (ou do) modelo são instrutivas, assim como o são também os 

apelos para a adaptação do modelo, que incluíram envolver os bancos locais assim como os reguladores 

financeiros, as empresas mais pequenas e jovens profissionais de TI (Van der Spuy e Oolun, 2018). As 

colaborações em cibersegurança devem ser verticais (por exemplo, entre organizações de supervisão e 

outras partes interessadas) e horizontais (por exemplo, entre partes interessadas de nível idêntico) na 

interacção entre, e por, partes interessadas (Van der Spuy e Oolun, 2018). 

Resposta a incidentes 

A capacidade técnica de cibersegurança é efectivamente desenvolvida através da criação de equipas de 

resposta de cibersegurança (geralmente referidas como CSIRT, CIRT ou CERT). Estas equipas têm a tarefa 

de prevenir, analisar e responder aos ciberincidentes, entre outros serviços e funções que visam criar um 

ciberespaço mais seguro.24 Foram estabelecidas CIRT nacionais pela UIT na Zâmbia e na Tanzânia, e 

estão também implementadas e operacionais na África do Sul e nas Maurícias. A Fase 1 das operações 

estará a decorrer no Botswana, no seguimento de uma colaboração política com a CTO, e foi anunciada 

em Angola e no Malawi, embora os sinais de implementação sejam limitados. Para além das CIRT, em 

Madagáscar a resposta a incidentes é aparentemente providenciada de forma ad hoc por prestadores de 

telecomunicações, enquanto a África do Sul e Moçambique possuem CIRT sectoriais reconhecidas 

internacionalmente, na área financeira (a CIRT do Standard Bank na África do Sul) e académica (a CSIRT 

da SANReN e a CIRT da UCT na África do Sul, e a MoRENet em Moçambique). As Comores, a RDC, Eswatini, 

o Lesoto, as Seychelles e o Zimbabwe não implementaram nem anunciaram CIRT de competência 

nacional ou sectorial, embora tenha sido realizada pela UIT, em 2014, uma avaliação da prontidão em 

termos das CIRT na RDC, no Lesoto, em Eswatini e no Zimbabwe. 

11.1.3 Recomendações fundamentadas 

Estratégias de cibersegurança 

O primeiro passo para uma política e um quadro regulatório de cibersegurança eficazes é uma estratégia 

de cibersegurança. Enquanto contributo para outros esforços regulatórios, os Estados-Membros devem 

publicar uma estratégia nacional para a cibersegurança que dê resposta às oportunidades económicas 

inclusivas e aos riscos associados à implantação das TIC. A estratégia nacional deve alinhar-se com a 

visão económica do país e com os seus imperativos de segurança nacional. A estratégia deve: 

 demonstrar um compromisso com a cibersegurança, que seja público e transparente; 

 designar uma autoridade competente e definir claramente os seus poderes; identificar as principais 

entidades governamentais afectadas por e/ou responsáveis pela implementação da estratégia 

nacional de cibersegurança; 

 identificar entidades do sector comercial afectadas por e/ou responsáveis pela implementação da 

estratégia nacional de cibersegurança (reconhecendo dependências do sector comercial); 

 identificar os recursos financeiros e humanos solicitados e alocados para a implementação da 

estratégia; 

 definir um quadro de referência para a governança que identifique as principais partes interessadas 

e estabeleça de forma concreta a responsabilidade pela cibersegurança em todos os níveis de 

 
24 Ver www.first.org 
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governo (local, regional e federal ou nacional), com papéis e responsabilidades claramente 

definidos; 

 envolver a participação e a parceria do sector privado e da sociedade civil em iniciativas de múltiplas 

partes interessadas para promover a cibersegurança; 

 identificar a percentagem do PIB que se antecipa possa ser ganha ou perdida (em termos brutos) 

com a implementação da estratégia; 

 identificar os mecanismos necessários para proteger a infra-estrutura informática crítica e a 

implantação das TIC; 

 identificar serviços críticos (além das infra-estruturas críticas) que a estratégia tenciona tornar mais 

seguros e resilientes; e 

 identificar normas nacionais para a continuidade dos contratos de prestação de serviços (24 horas 

por dia/7 dias por semana) e requisitos de comunicação de interrupções para cada serviço, sector e 

infra-estrutura críticos. 

A lei deve apoiar os poderes definidos na estratégia e capacitar como for necessário para a 

implementação de tal estratégia. 

Resposta a incidentes, comunicação e partilha de dados 

Na eventualidade de desastres informáticos de origem natural ou humana que afectem serviços críticos 

e infra-estruturas de informação, cada Estado-Membro precisa de ter uma capacidade nacional eficaz de 

resposta a incidentes. Os Estados-Membros devem estabelecer e manter Equipas Nacionais de Resposta 

a Incidentes de Segurança Informática (ou CSIRT Nacionais) ou Equipas de Resposta a Emergências 

Informáticas (ou CERT). As CSIRT devem servir um público nacional alargado (para além do governo e 

dos fornecedores de infra-estruturas críticas), assim como abranger obrigações proactivas relativas à 

comunicação de incidentes (um factor essencial no combate às ciberameaças). Para este fim, as CSIRT 

devem recolher dados de qualidade sobre os tipos de incidentes e riscos.25  As CSIRT devem também 

facilitar a partilha de informação horizontalmente com as agências governamentais, enquanto acto de 

segurança nacional. O regime de acesso à informação também pode facilitar a partilha de informação. 

Algumas disposições específicas relativamente às CSIRT, são: 

 a publicação de um plano de resposta a incidentes para emergências e crises; 

 a identificação e mapeamento de dependências intersectoriais visando a continuidade de operações 

e mecanismos de recuperação de desastres; 

 provas de que o plano é exercitado e actualizado regularmente; 

 a publicação e disseminação de uma avaliação nacional de ciberameaças ao governo, às infra-

estruturas críticas e às redes de serviços essenciais; 

 a identificação de uma rede de pontos de contacto nacionais autorizados para entidades 

governamentais e regulatórias; 

 a identificação de uma rede de pontos de contacto nacionais autorizados para sectores críticos que 

são essenciais para o funcionamento e recuperação de serviços e infra-estruturas críticos; 

 
25 Uma descrição detalhada do Quadro de Referência dos Serviços de uma CSIRT está disponível em FIRST.org, no seguinte URL: 

https://www.first.org/education/csirt_services_framework_v2.0 
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 o desenvolvimento de um sistema de informação de aviso e alerta que possa ser usado por centros 

nacionais de crise/de resposta para receber, dar resposta e transmitir eficazmente informação 

urgente de forma atempada; 

 a identificação dos recursos financeiros e humanos solicitados e alocados para que a CSIRT Nacional 

possa levar a cabo o seu mandato; 

 a identificação de financiamento adicional para activar e testar regularmente o sistema de 

informação de aviso e alerta e para medir a resiliência do país a incidentes e crises cibernéticos 

através de exercícios nacionais de cibersegurança; 

 uma capacidade comprovada de contenção de incidentes, gestão, resiliência e processos de 

recuperação para serviços e infra-estruturas críticos; 

 uma capacidade comprovada dos centros nacionais de crise/de resposta para tratar de e transmitir 

alertas de uma forma atempada; 

 provas de métodos de investigação contínua que analisam tendências ou grupos de incidentes de 

segurança informática de interesse nacional – que partilhem actores ou tácticas, técnicas e 

procedimentos semelhantes – de forma a identificar padrões; e 

 o desenvolvimento e implementação de um sistema/programa para testar e medir regularmente a 

resiliência do país a incidentes e crises cibernéticos através de exercícios nacionais de 

cibersegurança. 

Coordenação transfronteiriça e resposta conjunta 

Combater ciberataques requer coordenação transfronteiriça. A UE estabeleceu recentemente um regime 

sancionatório conjunto para ciberataques, que é um modelo que a SADC poderia replicar.26 Embora esta 

seja uma questão que tem mais a ver com organização regional, os parlamentos nacionais terão de 

garantir um nível básico de prontidão de cibersegurança de forma a responder proactivamente. Estes 

deverão ter também um enfoque no cibercrime. 

Criação de capacidade 

Tendo em mente a avaliação da capacidade de cibersegurança de um país, há uma forte necessidade de 

garantir a capacidade do sector público tanto na esfera de elaboração de políticas como na esfera de 

implementação. E, dado o ecossistema digital e em rede, o sector público deve também supervisionar e 

encorajar a capacitação do sector privado no que respeita a capacidades de cibersegurança (em 

particular aquelas que estão envolvidas em funções de infra-estruturas críticas). 

11.2 Cibercrimes 

11.2.1 Questões-chave 

Tipos de cibercrime 

Há uma vasta gama de cibercrimes que são relevantes tanto para a economia digital como para a 

segurança em termos mais gerais. Tais crimes podem envolver a utilização de dispositivos electrónicos 

para cometer violações de direitos de autor, fraude, pirataria informática, roubo de contas, roubo de 

identidade e disseminação de vírus informáticos. Um exemplo de como os crimes tradicionais foram 

transformados pela digitalização são os “pague por clique” fraudulentos no comércio electrónico. Tem 

havido um número tão grande de “cliques” fraudulentos reportados em África na publicidade do tipo 

 
26 Ver Decisão do Conselho (CFSP) 2019/797 e Regulamento do Conselho (UE) 2019/796. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.129.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:129I:TOC
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“pagar por clique” na Internet que as empresas de pesquisa paga, como a Overture, implementaram 

serviços de “suspensão continental”, que alegadamente não consideram os cliques em publicidade com 

origem no continente (Kshetri, 2010). 

Privacidade horizontal 

Uma área de preocupação interessante são as invasões de privacidade e a vigilância que podem ter lugar 

entre cidadãos, em resultado das tecnologias digitais (Kurbalija, 2016). Esta é uma importante 

consideração específica para criminalização, particularmente no contexto da violência digitalizada 

contra as mulheres. Devem ser incorporadas nas sanções criminais protecções contra o voyeurismo e o 

assédio digital (Kurbalija, 2016). 

Infra-estrutura crítica e pontos-chave nacionais 

Como se viu, no domínio da política de cibersegurança nacional existe um enfoque significativo na infra-

estrutura crítica (Lewis, 2006). A resposta de algumas jurisdições nacionais é criminalizar diferentes 

formas de interferência na infra-estrutura crítica, que incluem a intervenção digital. Porém, quer ao nível 

regional quer ao nível nacional estas formas de leis são criticadas por serem demasiado abrangentes e 

poderem ser usadas como um método para reprimir a discordância lícita ou por poderem interferir 

indevidamente com actividades legítimas das empresas (Baser et al., 2017; Ferreira, 2019). As tentativas 

para legislar neste contexto têm de ser feitas em sinergia com as normas de direitos humanos e o 

ecossistema mais vasto da economia digital. 

Preocupações do lado do utilizador 

De acordo com os resultados do Estudo After Access, a privacidade e segurança afectaram directamente a 

extensão do uso da Internet de um grande número de utilizadores africanos (Chair, 2017). Segurança 

física, fraude financeira, pirataria informática, assédio, difamação, perseguição e vigilância foram 

preocupações de privacidade e segurança mencionadas pelos participantes dos grupos focais. Porém, 

estas questões foram mais predominantes entre os utilizadores urbanos e periurbanos do que entre os 

utilizadores rurais. Para alguns dos participantes, o crime relacionado com a privacidade era um 

problema, e expressaram preocupação acerca da protecção de palavras-passe para sítios de Internet e 

de dados bancários e acerca de ataques de pirataria informática a e-mails privados e contas de redes 

sociais (Chair, 2017). Em especial, há preocupações acerca de malware que pode ser usado para roubar 

informação. Na Nigéria, os utilizadores estavam muito preocupados com o acesso fraudulento a 

informação bancária (Chair, 2017). 

Portanto, pode ver-se que existe uma preocupação legítima com a segurança das pessoas relativamente 

às formas de crime online, as quais ameaçam a confiança e a participação nos mercados digitais. O custo 

real do cibercrime para a economia global tem sido estimado em “mais de 445 mil milhões de dólares 

[USD]” (Tamarkin, 2015). E África é uma região em risco: 

África [está] a tornar-se um porto seguro para o cibercrime devido à crescente disponibilidade de 

Internet a custos mais baixos, a uma base de utilizadores de Internet em rápido crescimento e a uma 

escassez de leis sobre o cibercrime no continente. Em África, os cibercriminosos não só estão a usar 

técnicas como a burla “419” ou a fraude da “taxa antecipada” que tiveram origem na Nigéria, como 

estão também a aplicar formas de cibercrime mais avançadas e “lucrativas que envolvem o uso de 

botnets, cavalos de troia de acesso remoto e malware bancário/financeiro” (Tamarkin, 2015). [Notas 

de rodapé excluídas]. 

Tem sido avançado que os cibercrimes custaram às economias africanas 3,5 mil milhões de dólares 

(USD) em 2017 (tendo a Nigéria perdido 649 milhões de dólares e o Quénia 210 milhões de dólares) 

(Kshetri, 2019). 
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Os níveis de literacia, quer de Inglês quer digital, bem como uma maior consciencialização relativamente 

ao cibercrime colocam desafios específicos aos utilizadores africanos (Kshetri, 2019). Esta literacia digital 

é afectada pelo número de cidadãos africanos que participa no espaço online: baixas taxas de 

penetração de Internet e custos de dados elevados significam que muitos utilizadores da Internet em 

África só raramente usam o espaço, o que significa que eles são largamente consumidores “passivos” de 

conteúdo online (Gillwald e Mothobi, 2019). E muitos estão ao mesmo tempo alheios dos riscos 

potenciais, o que requer esforços mais abrangentes de consciencialização. 

11.2.2 Análise da SADC 

Lei Modelo da SADC sobre a Criminalidade Informática e o Cibercrime  

A Lei Modelo da SADC sobre a Criminalidade Informática e o Cibercrime, de 2013, cria uma discreta lista 

de infracções. Procura orientar a jurisdição. Um outro foco são os esforços para apoiar a aplicação da lei 

no domínio cibernético, delineando a admissibilidade de provas digitais para combater o cibercrime e 

outras adaptações do direito processual. Procura também fornecer orientações sobre questões de 

responsabilidade para vários tipos de intermediários digitais.  

Quadros Jurídicos Nacionais sobre o Cibercrime 

Foram promulgados projectos-lei dedicados ao cibercrime em Madagáscar em 2014, nas Maurícias em 

2003, nas Seychelles em 1998, na Namíbia em 1988, no Zimbabwe em 2004 e 2019, e na África do Sul e na 

Zâmbia em 2004 e em 2018, embora a Lei da Utilização Indevida da Informática nas Seychelles e na 

Namíbia tenha sido assinalada como inadequada para o actual cenário tecnológico (Calandro e 

Berglund, 2019). Foram também apresentados anteprojectos de lei sobre o cibercrime, embora ainda 

não tenham sido ractificados, no Botswana em 2018, em Eswatini em 2014, e na Namíbia, no Lesoto e 

nas Seychelles em 2013. 

11.2.3 Recomendações fundamentadas 

Aplicação da lei no domínio cibernético e colaboração transfronteiriça 

O cibercrime transcende as fronteiras nacionais e requer soluções transnacionais e abordagens 

internacionais, multinacionais e regionais. Ao desenvolverem capacidades de aplicação da lei para 

combater o cibercrime através da ractificação de tratados, da cooperação internacional, do 

desenvolvimento de competências, da implementação de programas antibotnet e outras iniciativas, os 

países podem mitigar os seus ciber-riscos e impulsionar o crescimento económico futuro. Os Estados-

Membros devem mostrar um empenho internacional em proteger a sociedade contra o cibercrime e 

construir de forma proactiva capacidade nacional de aplicação da lei no domínio cibernético, 

desenvolvendo legislação e quadros regulatórios. Isto assume a forma de um envolvimento em fóruns 

internacionais dedicados a dar resposta às questões do cibercrime internacional bem como o 

estabelecimento de mecanismos jurídicos e regulatórios nacionais para combater e processar 

judicialmente o cibercrime. As autoridades judiciais e regulatórias designadas para levar a cabo 

actividades para travar o cibercrime têm de definir o que constitui um crime cibernético e capacitar as 

entidades governamentais com os mecanismos, o conhecimento especializado e os recursos para 

investigar e processar judicialmente de forma eficaz as actividades de cibercrime. 

Criminalização 

Uma ênfase excessiva na criminalização pode prejudicar as componentes preventivas da elaboração de 

leis nesta área. Isto é particularmente importante no contexto regional, uma vez que a 

sobrecriminalização pode obstruir, propositada ou acidentalmente, outros direitos. Na região da SADC, 

em particular, deve ter-se muito cuidado para evitar a criminalização da opinião (Seger, 2015). Porém, 
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isto deve ser pesado contra a existência de comportamento socialmente destrutivo que só pode ser o 

objecto do poder do Estado se for estabelecida uma lei criminalizante (Seger, 2015). A legislação deve 

providenciar alguma clareza sob a forma de uma lista de infracções, a qual deve incluir infracções à 

integridade do sistema informático de forma a garantir a protecção do mesmo.  

Especificamente, a legislação deve, além disso, cobrir a criminalização da posse e transmissão de 

pornografia infantil e do acesso a websites de pornografia infantil. Deverá ser incluída uma excepção que 

permita às agências de aplicação da lei levar a cabo investigações. Devem também ser incluídas 

disposições para a criminalização da produção, venda e actos associados, intencionais e ilegais, 

relacionados com a pornografia infantil.  

Investigação criminal e automatização 

A investigação de crimes tem de considerar as realidades digitais. Desde logo, a legislação deve garantir 

que a admissibilidade e a santidade das provas digitais podem ser protegidas para combater o crime 

eficazmente (Kshetri, 2010). O direito processual deve integrar considerações acerca da preservação dos 

dados, ordem de produção, busca e apreensão, recolha em tempo real, extradição, assistência mútua e a 

limitação do uso de provas. 

E nesta área, a lei deve garantir que a tomada de decisões automatizada e a recolha de dados por parte 

das agências de aplicação da lei não podem prejudicar injustamente o público. O âmbito para legislar 

sobre a tomada de decisões automatizada pode, como se viu, ser incluído nas disposições de protecção 

de dados. 

Segurança organizacional 

Considerando as questões discutidas acerca de cibersegurança, imunidade de grupo e vulnerabilidades 

do comércio, é importante criar obrigações positivas para as empresas para implementarem a 

segurança. Porém, de forma a equilibrar tais obrigações para que não sejam demasiadamente 

opressivas, elas devem ser ligadas a um regime regulatório com uma autoridade reguladora capaz de 

garantir que essas obrigações são flexíveis e apropriadas. 

Educação e consciencialização 

O estabelecimento de uma capacidade institucional madura para combater o cibercrime só pode ser 

assegurado se for incluída formação para juízes, procuradores, advogados, agentes da autoridade, 

especialistas forenses, bem como outros investigadores sobre cibercrime e desafios e regulação de 

cibersegurança. 

E, em particular ao considerar o papel do cibercrime e da cibersegurança na criação do necessário 

ambiente de confiança vital para estimular a economia digital, estas actividades de consciencialização 

devem estender-se ao público em geral – não só como demonstração de actividades que estão a 

decorrer, mas também como capacitação de indivíduos para melhorarem a sua própria cibersegurança. 

11.3 Restrições de acesso 

11.3.1 Questões-chave 

Desligamentos de Internet e de serviços 

Um desligamento da Internet é a perturbação intencional do acesso à Internet numa jurisdição 

específica. Pode ser definido como: 

(Uma) perturbação intencional da Internet ou das comunicações electrónicas, tornando-as 

inacessíveis ou inutilizáveis na prática para uma população específica ou numa dada localização, 

frequentemente para exercer controlo sobre o fluxo de informação (AccessNow, 2019). 
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Um desligamento pode provocar uma perturbação generalizada, mas pode também ser apenas uma 

perturbação “parcial” de serviços específicos (e pode também incluir “filtragem” ou “bloqueio”). Tais 

perturbações têm impactos sociais e económicos. Um relatório de referência do Brookings Institution 

indicou que entre 2015 e 2016 os desligamentos prejudicaram gravemente a economia digital global em 

2,4 mil milhões de dólares (USD) (West, 2016). Partindo da metodologia usada, a Colaboração sobre 

Política Internacional de TIC para a África Oriental e Austral (CIPESA) encomendou também um relatório, 

em 2017, no qual se estimou que desde 2015 a África subsariana terá perdido até 237 milhões de dólares 

devido aos desligamentos da Internet (CIPESA, 2016). O Centro de Política de TIC para a África Oriental e 

Austral providencia um quadro para estimar o custo de tais desligamentos na África subsariana.27 Os 

riscos não são apenas ameaças aos direitos cívicos e políticos, mas também aos direitos sociais directos. 

Quando há serviços que sofrem interferências através da perturbação do serviço de Internet existem 

riscos de saúde e segurança inerentes que podem afectar directamente os cidadãos. 

Restrição indirecta 

Vale a pena reflectir em formas indirectas de restrições de Internet e de serviço não relacionadas com 

obstruções técnicas, as quais podem incluir impostos sobre as redes sociais aplicados aos utilizadores. 

Esta forma de restrição inibe grandemente os utilizadores e a oportunidade de explorar os dividendos 

digitais. Assim, por exemplo, a introdução de um imposto sobre as redes sociais no Uganda foi 

directamente responsabilizada por um declínio da penetração da Internet no país de 47,4% para 35% 

(Nanfuka, 2019). Para lá das consequências negativas directas para a economia digital em geral, também 

se torna contraproducente por reduzir a sua própria base tributária, pois os utilizadores baixam e, além 

disso, encontram formas (como através do uso de Redes Privadas Virtuais, VPN) de evitar o imposto 

(Nanfuka, 2019). Os impactos directos nos direitos socioeconómicos através destas intervenções 

constituem passos regressivos que podem violar compromissos existentes respeitantes a direitos 

humanos. Um imposto sobre a Internet que faça subir o custo do acesso à mesma, reduzindo assim o 

acesso à Internet, infringe os direitos humanos à expressão, à educação e ao trabalho de todas as 

pessoas cujo uso da Internet para expressão, educação ou trabalho seja eliminado ou reduzido. Uma vez 

que estes são direitos existentes, passos regressivos como um imposto sobre a Internet são proibidos 

pela legislação de direitos humanos. 

Restrição de conteúdo 

As restrições de conteúdo podem ser encaradas separadamente das perturbações da Internet e dos 

serviços – pois elas são uma interferência na distribuição de conteúdo online directamente relacionada 

com a natureza do próprio conteúdo. Ao contrário dos meios de comunicação social tradicionais 

electrónicos e escritos, para os quais existem sólidos quadros normativos e que podem ser regulados 

eficazmente com base em penalizações (e incentivos) ao nível nacional pelas autoridades de 

radiodifusão e por provedores (ombudsmen) dos meios de comunicação social escritos, o conteúdo da 

Internet gera fluxos que atravessam jurisdições, colocando vários desafios à aplicação da lei. 

Crescentemente, estas restrições têm tomado a forma de “retirada” de tipos específicos de conteúdo e 

são frequentemente legisladas em várias jurisdições como uma responsabilidade dos prestadores de 

serviços. Um leque alargado de conteúdo pode ser ilegal em diferentes jurisdições, por exemplo com 

base nos direitos das crianças, na privacidade e dados pessoais, em conteúdo pornográfico, etc.28  O 

 
27 Uma ferramenta online, que implementa esta metodologia, está disponível em: https://netblocks.org/cost/. A ferramenta ajuda a 
demonstrar, por exemplo, que mesmo um desligamento parcial das redes sociais no Zimbabwe pode ter um custo diário superior a 

um milhão de dólares (USD). 

28 Uma tipologia útil dos tipos de conteúdo que podem ser restringidos em diferentes jurisdições é delineada em Internet & Jurisdiction 

Policy Network (2019).  

https://netblocks.org/cost/
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desafio, obviamente, é desenvolver uma base normativa para o processo que seja suficientemente 

consistente para permitir clareza transfronteiriça. 

Ao nível nacional, as preocupações principais são a aplicabilidade de leis nacionais limitadas 

territorialmente a espaços online transfronteiriços, os procedimentos adequados para ordens de 

restrição de conteúdo emitidas por autoridades públicas, e o papel dos prestadores. 

Questões da responsabilidade do intermediário 

As questões em torno da responsabilidade do intermediário apresentam-se no contexto de todos os 

tipos de interferência descritos até agora. Em muitos sentidos, conluio, perseguição ou acordos privados 

entre governos estatais e Prestadores de Serviços de Internet (ISP, “Internet Service Providers”) têm sido 

exemplos de um tipo de controlo indirecto sobre a Internet que contradiz os princípios de abertura 

(Lucchi, 2011). De facto, um dos primeiros casos de “censura” na Internet ocorreu na Zâmbia em 1996, 

quando o governo brandiu a ameaça de acusação criminal contra um ISP, o Zamnet, para forçá-lo a 

retirar uma edição proibida do jornal The Post (Burnheim, s. d.). Contudo, quando um leitor sedeado nos 

Estados Unidos publicou uma versão num sítio alojado nos naquele país, a proibição tornou-se inútil, 

pois a cópia estava alojada fora do limite da jurisdição criminal da Zâmbia. Tipicamente, porém, aos 

intermediários como os ISP é concedida uma responsabilidade limitada para o conteúdo que alojam, 

embora sujeito a retirada e/ou outros procedimentos e regras de notificação. Estes tipos de 

procedimentos “específicos para o incidente” providenciam um mecanismo legal mais simples para 

incutir considerações normativas equilibradas. Contudo, tais intermediários detêm agora enormes 

poderes sobre o acesso à informação, mas medeiam também riscos em termos da distribuição de certo 

tipo de conteúdo. A forma como regulam e fiscalizam o seu conteúdo através de políticas e acordos 

bilaterais está a tornar-se crescentemente importante para compreender o ambiente digital (Internet & 

Jurisdiction Policy Network, 2019). 

Pode parecer que impor aos prestadores de serviços obrigações de fiscalização de conteúdo é estar a 

oferecer uma solução. Contudo, numa tentativa de reduzir custos, os intermediários irão, 

provavelmente, implementar sistemas automatizados e mão-de-obra barata, o que não conseguirá 

atingir um equilíbrio adequado entre interesses concorrentes e os valores que estão em jogo. Além disso, 

até um sistema de adjudicação privada que funcionasse correctamente seria uma abdicação significativa 

do poder e responsabilidade do Estado. 

A experiência sul-africana com a responsabilidade dos intermediários é instrutiva. A Lei das 

Comunicações Electrónicas de 2002 limitou a responsabilidade dos ISP. Uma classe de prestadores que 

aloja conteúdo ou que o tem em cache tem de cumprir as notificações de retirada. Contudo, 

inadvertidamente, as disposições não deram imunidade a todos os tipos de prestadores de 

comunicações. O procedimento de retirada não dá à pessoa que carregou conteúdo o direito a 

responder às queixas feitas por um queixoso, nem impõe penalidades adequadas para queixas falsas 

(Comninos, 2012). Na prática, o procedimento de retirada parece, portanto, uma violação injustificável 

do direito à liberdade de expressão. Uma alteração proposta, destinada a remediar a falta de um 

processo de recurso, não foi melhor: dar ao queixoso o poder de decidir se a resposta à queixa era válida. 

Uma notificação e um procedimento de notificação poderiam resolver muitos dos problemas que 

surgem na notificação e retirada (Rens, 2015). Tal procedimento obriga o intermediário a encaminhar a 

notificação recebida para o assinante, para ajudar a conseguir o equilíbrio entre os interesses 

concorrentes. 

Os papéis dos intermediários na restrição de conteúdo, e na liberdade de expressão, só se têm tornado 

mais acalorados no contexto das plataformas globais de conteúdo como o Facebook e o Twitter. Para 

isto contribui o papel político particular que os direitos da Primeira Emenda sobre a liberdade de 
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expressão desempenham no contexto norte-americano, de onde tais plataformas globais derivam. A 

questão acerca destas plataformas globais de conteúdo é que elas se tornaram a principal via através da 

qual muitos consumidores se relacionam com o conteúdo e criam e difundem o seu próprio conteúdo 

online. No contexto dos meios de comunicação tradicionais, há uma pressão crescente para considerar 

os intermediários das plataformas de conteúdo não tanto como intermediários “neutros”, mas mais 

semelhantes a editores com as correspondentes responsabilidades editoriais. Isto coloca uma 

quantidade desproporcionada de poder nas mãos de apenas um punhado de empresas. Neste contexto, 

os académicos do direito estão a começar a propor mecanismos jurídicos alternativos para alcançar os 

equilíbrios necessários, tais como a criação de um dever fiduciário das plataformas para com o 

consumidor ou a criação na lei de obrigações positivas para as plataformas de conteúdos de inclusão de 

mecanismos técnicos adequados para a regulação do conteúdo (Li, 2018). 

11.3.2 Análise da SADC 

Lei Modelo da SADC sobre as Transacções Electrónicas e o Comércio Electrónico 

A Lei Modelo da SADC sobre as Transacções Electrónicas providencia orientação importante sobre os 

diferentes tipos de responsabilidade dos intermediários que pode ser relevante em várias áreas políticas 

quando se considera os “prestadores de serviços”. Além disso, na Lei Modelo da SADC sobre a 

Criminalidade Informática e o Cibercrime estão delineadas questões pertinentes para a responsabilidade 

criminal.  

Quadros Jurídicos Nacionais sobre as Restrições de Acesso 

Em anos recentes, o Zimbabwe, o Malawi, o Lesoto e a República Democrática do Congo sofreram formas 

de desligamentos da Internet (Southern Africa Litigation Centre e Media Institute of Southern Africa, 

2019). Muitos destes foram facilitados através de “actos de conluio” com o sector privado, e não através 

de legislação de capacitação. Isto foi replicado noutros locais na região: em 2011, o antigo presidente 

Hosni Mubarak desligou a Internet e o acesso dos telefones móveis no Egipto durante a “Primavera 

Árabe” através de conluio com três grandes empresas de telecomunicações – a Vodafone, a Mobinil e a 

Etisalat (MacKinnon et al., 2015). Esta Lei foi mais tarde declarada “inconstitucional” com base no facto 

de as intervenções terem sido feitas sem as correspondentes ordens dos tribunais competentes, 

resultando em multas. 

Poderá também haver casos em que a legislação permite formas de desligamentos na SADC. Em Angola, 

as restrições parciais do acesso à Internet são permitidas pelo Pacote Legislativo da Comunicação Social. 

No Zimbabwe, embora uma recente sentença do tribunal (ZLHR e MISA Zimbabwe v. Ministro de Estado 

para a Segurança Nacional, 2019) tenha interditado com sucesso a suspensão do acesso à Internet 

instituído pelo governo, fê-lo não com base no facto de não haver essa autoridade para o fazer, mas 

antes no facto de o Ministro não ser a autoridade correcta à luz da legislação de intercepção disponível. 

11.3.3 Recomendações fundamentadas 

Retiradas e normas de direitos humanos 

Embora na legislação electrónica estejam comummente incorporados procedimentos de notificação e 

retirada – e seja providenciada uma forma de intervenção específica conforme o caso –, é possível incluir 

em tais processos os direitos humanos e considerações sobre o estado de direito através da inclusão de 

considerandos de “equilíbrio justo” (Angelopoulos e Smet, 2016). O alargamento das notificações e das 

disposições de notificação também poderá ser positivo. 
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Restrições de conteúdo 

As restrições de conteúdo são visivelmente diferentes do desligamento da Internet. Há, certamente, 

necessidade de coordenação entre plataformas e governo para alcançar o equilíbrio entre protecção 

contra o dano e o alcance das intervenções (Li, 2018). Significativamente, contudo, este debate mais 

alargado sobre a regulação dos conteúdos tem de ser tido em conta quando estão a ser estabelecidas na 

lei formas de responsabilidade e limitações de responsabilidade – e o equilíbrio deve ser moldado pelas 

considerações de direitos humanos, bem como por considerações de economia digital. 

Legalidade processual, proporcionalidade e necessidade 

Podem obter-se a partir dos direitos humanos internacionais padrões normativos para considerar a 

interferência no acesso à Internet. Considerandos como a proporcionalidade e a necessidade podem ser 

utilizados para guiar as acções de possíveis intervenções legislativas ou políticas, todas sob condições 

prévias de estabelecimento da legalidade. 

A necessidade significa que quaisquer restrições do acesso à Internet devem ser limitadas a medidas que 

sejam estrita e comprovadamente necessárias para atingir um fim legítimo (Internet Society, 2019). 

Deverá ser demonstrado que nenhuma outra medida conseguiria atingir efeitos semelhantes com maior 

eficiência e menos danos colaterais. Quaisquer restrições do acesso à Internet devem também ser 

proporcionais. Uma avaliação da proporcionalidade deverá garantir que a restrição é o instrumento 

menos intrusivo entre aqueles que poderão atingir o resultado desejado. A limitação deve direccionar-se 

a um objectivo específico e não deve afectar indevidamente outros direitos das pessoas visadas. 

Contudo, qualquer tentativa de interferir com o acesso terá de ser entendida no contexto da Declaração 

Conjunta sobre Liberdade de Expressão e a Internet, que co-declarava, em conjunto com a então 

Relatora Especial da CADHP sobre Liberdade de Expressão e Acesso à Informação, Adv. Pansy Tlaluka, 

que: 

Cortar o acesso à Internet, ou a partes da Internet, a populações inteiras ou a segmentos do público 

(desligando a Internet) nunca pode ter justificação, incluindo por razões de ordem pública ou de 

segurança nacional. O mesmo se aplica aos abrandamentos impostos à Internet ou a partes da 

Internet (Relator Especial das Nações Unidas sobre Liberdade de Expressão e Outras, 2011). 

 

12. Criação de Valor Baseada nos Dados 

12.1 Comércio electrónico e transacções electrónicas 

12.1.1 Questões-chave 

Prontidão para o comércio electrónico 

Uma preocupação contextual fundamental é avaliar a prontidão para o comércio electrónico de cada 

jurisdição. A UNCTAD fornece índices nesta área e os seus resultados demonstraram uma forte relação 

entre os Valores do Índice e as incidências efectivas das compras online (UNCTAD, 2018). Uma medida 

análoga digna de nota no âmbito da prontidão para o comércio electrónico é a fiabilidade dos serviços 

postais – um factor que afectou fortemente de forma negativa os resultados regionais, mas que não é 

necessariamente lembrado imediatamente no ambiente da economia digital (Stuart, 2018). O 

fortalecimento da economia digital obriga-nos a olhar ao longo da cadeia de valor do comércio. 

O comércio eléctronico apresenta possibilidades para uma maior visibilidade dos produtos africanos, e 

para expansão e alcance do mercado (com um investimento financeiro significativamente menor do que 
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no comércio tradicional) que pode facilitar o acesso aos mercados globais (Kituyi, 2019). Contudo, os 

resultados do Índice para o mundo em desenvolvimento demonstram, de forma significativa, a realidade 

do fosso digital no contexto do comércio electrónico: 

A elite, em conjunto com uma classe média emergente, que possuem a capacidade técnica e estão 

financeiramente habilitados para adoptar o comércio electrónico, são os grupos que mais 

provavelmente serão capazes de participar. A subclasse rural e os mais pobres das subclasses 

urbanizadas estão actualmente excluídos (Stuart, 2018). 

Dados dos consumidores 

Uma parte significativa do comércio eléctronico de empresas aos consumidores (B2C) é a utilização de 

dados dos consumidores para a caracterização de necessidades e o direccionamento da experiência do 

utilizador e das ofertas de produtos – cujos benefícios se relacionam significativamente com economias de 

escala (Martinez, 2019; Mitretodis e Euper, 2019). A analítica de dados (e potencialmente, para as empresas 

bem desenvolvidas, a IA) e a utilização de outras ferramentas inteligentes de extracção e análise de dados 

podem possibilitar às empresas regionais concorrerem em sectores de elevado valor acrescentado, “… e 

são exemplos de tecnologias digitais transformativas que terão impacto no desenvolvimento de 

competências para o século vinte e um” (Bayat, 2019). Tirar proveito dos dados tem-se mostrado difícil 

também para as empresas de comércio electrónico em África, pois a adesão ao comércio electrónico 

permanece baixa e há muitas componentes analógicas que não estão a funcionar correctamente no 

ecossistema.   

Porém, à medida que ele se desenvolve e com as plataformas multinacionais a operarem no continente, 

a recolha e processamento em massa de dados pessoais (que podem incluir aspectos de 

comportamento de uso) irá exigir que as empresas de comércio electrónico sejam conhecedoras e 

cumpridoras das obrigações relativas à privacidade de dados. Existem também, obviamente, 

implicações para o progresso das competências digitais, que deverão incluir métodos de experiência do 

utilizador e analítica de dados para que os indivíduos possam tornar reais, integralmente, os dividendos 

das oportunidades de comércio electrónico. E, como de viu nas questões de “portabilidade de dados” 

abordadas anteriormente, as questões ligadas aos dados dos consumidores também têm implicações 

para os dados dos trabalhadores no contexto do trabalho digital.  

Protecção dos consumidores 

A economia digital, e a sua capacidade de facilitar as trocas transfronteiriças, apresenta desafios 

concomitantes em termos de protecções do consumidor, que tipicamente são definidas ao nível 

nacional. Isto, obviamente, liga-se também às questões de cibercrime abordadas anteriormente, com 

riscos que vão desde a fraude com cartões de crédito até ao roubo de palavras-passe e de identidade do 

utilizador. Como se irá mostrar com a contratação inteligente, começam também a apresentar-se 

soluções tecnológicas – tal como a crescente incorporação da autenticação de duas fases para evitar a 

fraude (Chandran, 2011). De um ponto de vista jurídico, impor obrigações legais às empresas pode 

contribuir para ajudar a garantir um espaço comercial digital mais confiável (semelhante à forma como 

os requisitos de processamento da protecção de dados estendem as obrigações de segurança) 

(Chandran, 2011). Obviamente, os requisitos da protecção de dados contribuem para a protecção dos 

consumidores, mas incluem outras considerações como a segurança de pagamentos, as devoluções, a 

publicidade enganosa e o serviço após-venda. Providenciar aos consumidores reparações efectivas para 

estas questões é um desafio tanto offline como online no espaço do consumidor, aduzido às questões 

transjurisdicionais (Conselho de Comércio e Desenvolvimento, 2017). 
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Identidade digital 

As ambições por sistemas de identidade digital abrangentes liderados pelos Estados foram influenciadas 

pelo trabalho fundamental de organizações multilaterais. Em 2017, o Banco Mundial, no âmbito do seu 

programa “Identificação para o Desenvolvimento” (ID4D), desenvolveu “Princípios sobre a Identificação 

para o Desenvolvimento Sustentável” (Banco Mundial, 2017); estes princípios, que incluem orientações 

sobre como garantir cobertura universal e segurança robusta, foram depois utilizados como a base para 

o movimento #Good ID (“Boa ID”). Este movimento reúne uma grande variedade de partes interessadas 

para co-desenvolver soluções para a implementação, a nível global, de sistemas de “boa” identidade 

digital.29 A GSMA tem um Programa de Identidade Digital específico focado nas tecnologias móveis 

(GSMA, 2019). Outras organizações, como o Fundo Monetário Internacional (Gupta et al., 2017), estão a 

influenciar o discurso na medida em que as identidades digitais se relacionam com os seus mandatos 

mais gerais. Um forte enfoque da literatura é, portanto, as identidades digitais como uma “porta de 

entrada fundamental para o desenvolvimento” (Dahan e Sudan, 2015). 

Uma boa identidade digital torna-se um facilitador essencial para o envolvimento em serviços digitais 

públicos e privados, bem como uma necessidade para colher formas de dividendos digitais. As 

identidades digitais podem ser vistas pelo prisma de uma economia de desenvolvimento, sendo os 

benefícios citados os ganhos de eficiência para a prestação de serviços governamentais (Dahan e Sudan, 

2015), a capacidade de afirmar os direitos de acesso a serviços (uma componente vital, por sua vez, do 

programa de desenvolvimento da África do Sul) (Fórum Económico Mundial, 2018), e/ou estímulos à 

inclusão financeira (Banco Mundial, 2017). 

Esses benefícios de desenvolvimento citados consideram sistemas de identidade digital mais gerais. 

Contudo, quando a identidade digital é considerada no contexto das necessidades funcionais, torna-se 

também o mecanismo através do qual os consumidores podem desfrutar dos serviços comerciais (quer 

sejam B2C ou B2B), e através do qual os utilizadores podem desfrutar das plataformas e de outros 

serviços da Internet. Para a economia digital mais geral, as identidades digitais são o mecanismo através 

do qual, do lado da oferta, os trabalhadores se podem envolver em (e beneficiar de) novas formas de 

trabalho. 

É necessária, contudo, alguma precaução ao centralizar a identidade digital para evitar uma 

centralização excessiva nos requisitos de “entrada” para os serviços e as oportunidades da economia 

digital no contexto regional. Algumas dessas precauções ligam-se àquelas que foram abordadas acerca 

das desigualdades digitais, da passividade e segurança. Além disso, em muitos países em 

desenvolvimento onde o abastecimento de electricidade pode ser instável, os sistemas essenciais de BDI 

podem ficar offline: as eleições no Quénia foram, na realidade, ameaçadas pela introdução de novos 

sistemas eleitorais que se debateram tanto com o abastecimento de electricidade como com a cobertura 

de Internet, o que quer dizer que se dependeu de um sistema de apoio manual (Privacy International, 

2013). Sendo a penetração da Internet ainda um desafio ao longo de todo o continente, particularmente 

nas áreas rurais, novas formas de exclusão digital emergem quando a provisão de serviços estatais ou as 

oportunidades digitais começam a estar intrinsecamente associadas aos novos sistemas de BDI. 

Contratação 

Subjacente às transacções comerciais digitais, tanto de empresas para empresas (B2B) como B2C, está a 

questão de estabelecer tanto transacções como contratos de forma válida. Devido à natureza da 

economia digital, isto requer o estabelecimento de mecanismos para celebrar um contrato no espaço 

digital de forma válida, bem como consistência na forma como isto é concretizado de forma 

 
29 Os fundamentos do movimento Good ID podem ser explorados aqui: https://www.good-id.org/en/about/  

https://www.good-id.org/en/about/
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transfronteiriça. A Lei Modelo sobre o Comércio Electrónico da Comissão de Direito Comercial 

Internacional das Nações Unidas (UNCITRAL) sugere o estabelecimento de regras para: 

 garantir o reconhecimento legal de uma mensagem de dados; 

 a admissibilidade e o peso probatório das mensagens electrónicas; 

 a elaboração e a validade de contratos e o reconhecimento de documentos electrónicos pelas 

partes; 

 a atribuição de documentos electrónicos; 

 a hora e o local de envio de comunicações electrónicas; e 

 a assinatura (Departamento de Comunicações da África do Sul, 2000). 

Estas áreas são tradicionalmente o domínio das leis das transacções electrónicas. Mas com o 

crescimento das negociações globalizadas, e à medida que passamos do papel das transacções 

individuais para o estabelecimento de contratos formalizados, torna-se mais relevante a necessidade de 

ir para além do reconhecimento das assinaturas digitais para formalizar os requisitos de assinaturas 

electrónicas avançadas. Isto deve-se ao facto de ter havido uma lenta adesão às assinaturas electrónicas 

avançadas em jurisdições como a África do Sul, o que foi identificado como um factor inibidor do 

comércio electrónico (Snail, 2018). Em jurisdições que reconhecem as assinaturas avançadas, a adesão 

pode, não obstante, ser baixa devido aos requisitos de registo normalmente associados à sua 

implementação. Assegurar o reconhecimento formal das diferentes formas de assinaturas digitais é 

essencial para criar confiança no ambiente do comércio digital e torna-se cada vez mais significativo 

como um mecanismo de prevenção da fraude e de outras formas de cibercrime (Schoeman, 2019). 

Algumas das características recomendadas para uma assinatura electrónica avançada são: 

 que seja exclusiva do utilizador; 

 que possa identificar o utilizador; 

 que só possa ser criada pelo utilizador; 

 que possa ser ligada à mensagem de dados de tal forma que quaisquer alterações posteriores da 

mensagem de dados possam ser detectadas; e 

 que seja baseada na identificação face a face do utilizador (Schoeman, 2019). 

Os contratos inteligentes são também uma realidade emergente digna de nota. Os contratos inteligentes 

são operações baseadas no blockchain que controlam toda a transacção comercial: o protocolo só 

liberta os fundos assim que todas as condições contratuais sejam cumpridas por ambas as partes ou, 

pelo menos, quando o software distribuído que regula o contrato tenha recebido sinais de que as 

condições foram cumpridas. A verdade é que muitas das transacções que ocorrem online não requerem 

contratos complexos; ao invés, elas dependem mais da confiança do que da formalidade. E a confiança 

pode ser projectada (Ryan, 2017): 

“Os tipos de contratos que exigem uma atenção especial e uma expressão jurídica dos termos e 

condições são aqueles que dão origem a relações duradouras que requerem um investimento 

significativo ou aqueles que expõem uma ou ambas as partes a níveis de risco elevados. A 

necessidade de reduzir os termos a um contrato escrito raramente surge relativamente a transacções 

correntes, de pequena dimensão e de baixo risco.” 

Será evidente, portanto, que as formalidades integrais de contratação e o seu reconhecimento no 

espaço digital permanecerão importantes – particularmente conforme passamos do espaço B2C para o 

espaço B2B. Aquilo que o conceito de contratos inteligentes ajuda a trazer para primeiro plano é a forma 
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como a construção de confiança pode de facto ser melhorada pelas inovações tecnológicas e digitais, em 

vez de ser considerada um desafio. 

Existem também outras tendências contratuais no espaço digital que se relacionam com o 

reconhecimento de documentos transferíveis, o qual historicamente dependeu da posse física (como 

conhecimentos de embarque, etc.). Especialmente num contexto comercial, as especificidades sobre o 

reconhecimento legal de tais documentos têm sido reconhecidas nos instrumentos europeus, como a Lei 

Modelo da UNCITRAL sobre os Registos Electrónicos Transferíveis (2018). 

Os websites, incluindo muitos websites comerciais, afirmam que vinculam os utilizadores aos seus 

termos de serviço. Do mesmo modo, muitos websites, especialmente os websites transaccionais, exigem 

que os utilizadores concordem com extensos termos contratuais clicando numa caixa. Não existe 

nenhuma opção para negociar os termos. Estes são referidos como sendo contratos de adesão. O 

ambiente online impõe tantos contratos deste tipo que o tempo necessário para lê-los e compreendê-los 

torna-os impraticáveis; existem estudos que confirmam isto directamente em contextos regionais, como 

na África do Sul (Baloyi e Kotze, 2017). Estas questões associam-se a alguns dos desafios relativos ao 

consentimento que foram abordados quando se analisou a protecção de dados.  

Dinheiro móvel e pagamentos electrónicos 

O dinheiro móvel não só facilita o pagamento electrónico dos serviços do comércio electrónico, como 

pode também trazer para o ambiente comercial aqueles que não possuem contas bancárias (FinMark 

Trust, 2017). O dinheiro móvel é tão fulcral para a economia digital que está incluído juntamente com a 

posse de uma conta bancária como um dos indicadores para avaliar a prontidão de um Estado em 

termos de comércio electrónico B2C (UNCTAD, 2018). E a promoção e o fomento de mercados e sistemas 

de dinheiro móvel pelos reguladores poderá vir a ter um efeito benéfico directo no fomento do comércio 

intra-regional (Abrahams, 2017). Muito simplesmente, facilita as trocas para lá das fronteiras físicas. 

No seio deste ambiente, os desafios são semelhantes àqueles que são sentidos em todo o ambiente da 

economia digital – como equilibrar da melhor forma a regulação com a inovação: 

Para as instituições de dinheiro electrónico, devem ser testados requisitos de prudência 

proporcionais em termos de um equilíbrio entre garantir a estabilidade da instituição e evitar a 

criação de barreiras à entrada no mercado e do aprimoramento de novas inovações neste mercado. 

Neste caso, definir o montante de capital inicial é menos importante do que alcançar os objectivos 

previstos de um quadro jurídico (Tuba, 2014). 

Há benefícios reais para o utilizador na facilitação do dinheiro móvel e dos pagamentos electrónicos, 

como evidenciado a partir do Estudo de Utilizadores After Access. Na Nigéria, participantes de todos os 

grupos de rendimento disseram que utilizam a Internet para transacções financeiras e declararam a sua 

satisfação com a comodidade desta actividade. Um utilizador na Nigéria disse: “Eu uso serviços 

bancários móveis. Se eu quiser pagar agora, posso fazê-lo agora, até mesmo para recarregar o meu 

telefone. Normalmente não compro recargas [de qualquer outra forma], compro-as a partir da minha 

conta.” E as transacções financeiras online eram vistas como um estímulo directo à participação no 

comércio electrónico (Chair, 2017).   

Criptomoedas 

Ao passo que o dinheiro móvel é considerado como estando “a par” com a moeda convencional, existe um 

mundo inteiramente diferente de troca digital em que fichas digitais de vários tipos podem ser utilizadas 

para trocar por mercadorias (Tuba, 2014). A criptomoeda, por sua vez, fornece uma realidade regulatória 

específica. Muitas criptomoedas são moedas digitais que funcionam com base no blockchain. O blockchain 

é uma forma de “livro-mestre” distribuído, o que quer dizer que esse “livro-mestre”, que monitoriza a 
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produção e distribuição da moeda, é mantido numa rede completa de computadores, o que significa que 

(uma vez que esse registo não é controlado por um lugar único) é impossível de falsificar. 

Fundamentalmente, as criptomoedas não são controladas por um banco central. As trocas da moeda 

também são anónimas, facilitadas pela forma como estão concebidas. 

A adopção de criptomoedas no continente está a crescer significativamente, com 13% dos utilizadores 

sul-africanos, por exemplo, a afirmar que possuem algum tipo de criptomoeda (International Finance, 

2020; Olivier, 2020). Para reguladores e governos, o desafio fundamental é a exclusão da supervisão, quer 

da extracção da moeda, quer da troca da moeda. Isto cria desafios à colecta de impostos, com muitas 

jurisdições a terem de depender das declarações voluntárias de tais activos (Olivier, 2020). O valor das 

criptomoedas tem sido notoriamente instável, o que foi assinalado pelos reguladores financeiros como a 

sua principal preocupação (Masie, 2020). Muitos países africanos têm estado relutantes em tomar uma 

posição clara sobre a regulamentação das criptomoedas, ao passo que muitos se limitaram 

simplesmente a proibir o seu uso (International Finance, 2020). 

Para os utilizadores, porém, a segurança da troca e a capacidade de as remessas e transacções digitais 

poderem ocorrer em países onde as moedas locais podem ser problemáticas ou dispendiosas de trocar a 

partir das moedas de origem, são incrivelmente apelativas.  

Encriptação 

A encriptação torna-se importante enquanto método de capacitar os utilizadores a protegerem-se a si 

próprios do cibercrime. Pode ser a encriptação das comunicações, mas pode ser também no âmbito das 

transações. Não obstante, a encriptação levanta um conflito interessante: embora melhore, obviamente, 

a segurança online de um indivíduo, os agentes da autoridade queixam-se de que ela dificulta a sua 

capacidade de investigação (CCDCOE, 2019). Emergem duas abordagens principais: alguns países 

apoiam legislação que obrigue as empresas tecnológicas e de comunicações a desencriptar os dados dos 

clientes, enquanto outros (os Países Baixos, a Estónia) expressaram o seu apoio a uma forte encriptação 

(CCDCOE, 2019). Alguns afirmam que exigir “portas de serviço da encriptação” ao nível do bloco regional, 

se pudesse ser garantida uma autoridade regional de supervisão fortemente capacitada, poderia facilitar 

a aplicação da lei, preservando ao mesmo tempo a integridade das comunicações. Contudo, não existem 

ainda quaisquer métodos viáveis para garantir que uma fragilidade projetada num sistema de 

encriptação não possa vir a ser explorada por actores mal-intencionados. Uma vez que muitos dos 

actores globais, quer estatais quer não-estatais, que ameaçam a segurança das comunicações e 

transacções digitais na África Austral têm capacidades tecnológicas superiores a quase todos os actores 

comerciais (e à maior parte dos actores estatais) da região, exigir a introdução de fragilidades projetadas 

tornará a região vulnerável a actores mal-intencionados – e ao mesmo tempo desencorajará as empresas 

inovadoras tecnologicamente de operarem na região. 

Comércio electrónico baseado nos serviços 

Este conceito liga-se à forma como a economia digital está a afectar o mercado de trabalho. A facilitação 

do comércio electrónico do lado do consumidor pode impulsionar o mercado do comércio electrónico 

baseado nos serviços (Stuart, 2019). Obviamente, como mencionado, isto não garante necessariamente 

a criação de trabalho “decente”. O trabalho em plataformas é frequentemente capaz de eludir os 

requisitos das protecções tradicionais da força laboral contratada ao nível nacional (OIT, 2018). 

Complexidade aduaneira e impacto aduaneiro 

A redução da complexidade aduaneira através das políticas é um método principal para facilitar o 

comércio electrónico regional, ao melhorar tanto a logística para os clientes e as empresas como os 

custos e as eficiências internas das empresas. Muito importante, também, no contexto da Zona de 
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Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), é o facto de a incongruência das pautas aduaneiras, de 

forma mais geral, poder apresentar riscos de “desvio dos fluxos comerciais” (Stuart, 2019). Além disto, 

está ainda a redução na fricção aduaneira através da digitização – com as políticas a tornarem-se 

relevantes para ajudarem a facilitar a aceitação de documentação electrónica para fretes e logística 

(Banco Mundial, 2016). Deste modo, a economia digital está não só a ter impacto na forma como os 

serviços aduaneiros deverão funcionar, mas também a facilitar eficiências aduaneiras através da 

digitalização e de processos aduaneiros electrónicos (Banco Mundial, 2017). Para facilitar ainda mais 

este ambiente aduaneiro propício será também necessária a infra-estrutura de TIC requerida, a 

capacitação das autoridades, e garantir que os comerciantes transfronteiriços estão a par dos 

procedimentos aduaneiros digitais. 

Estudos do lado da procura demonstraram que o custo dos dispositivos é um obstáculo principal à 

utilização da Internet em África (Gillwald e Mothobi, 2018). Apesar disto, em muitos países os produtos 

digitais são tributados como se fossem artigos de luxo, o que faz aumentar os custos (Banco Mundial, 

2017), e estes são muitas vezes ainda mais agravados com taxas aduaneiras adicionais. Os ganhos em 

dividendos digitais provenientes da melhoria do acesso a dispositivos e, portanto, da conectividade, têm 

o potencial de compensar largamente as perdas económicas directas provocadas pela redução da 

tributação (UIT, 2015). 

Tributação electrónica e tributação digital 

A tributação é uma estratégia intrinsecamente nacional e portanto o ecossistema digital – pela sua 

própria natureza – coloca desafios à tributação. Contudo, há questões específicas da tributação 

electrónica e digital que vale a pena ter em atenção para o crescimento da economia digital em África. 

Uma questão central é como realocar os direitos tributários em favor da jurisdição do 

utilizador/mercado ao visar as empresas digitais (OCDE, 2019). Um projecto específico da OCDE, 

chamado o Plano de Acção BEPS (Oguttu, 2016), relaciona-se com tentar gerir a erosão da base tributária 

e a partilha de lucros. O plano, contudo, não tem suficientemente em consideração o contexto africano 

(por exemplo, o plano ignora o fortalecimento das disposições mais tradicionais contra a evasão fiscal 

que se têm mantido como um desafio para os países em desenvolvimento mesmo antes dos desafios da 

tributação electrónica) – o que levou a reiterados apelos para que os governos africanos tenham uma voz 

mais activa nestes debates sobre políticas globais (Oguttu, 2016). 

Em 1998, a Organização Mundial do Comércio emitiu uma Declaração sobre o Comércio Electrónico 

Global que criou uma moratória sobre a tributação das “transmissões electrónicas”. Uma interpretação 

mais abrangente da moratória significou que os intangíveis transmitidos não precisam de ser taxados. 

Contudo, a rápida expansão da economia digital, desde que a Declaração foi emitida, tem revelado as 

suas insuficiências. Os países em desenvolvimento perderam a capacidade de usar as tarifas como uma 

forma de encorajar o sector digital local e sofreram perdas de receita tarifária (Governo indiano e 

Governo sul-africano, 2020). Isto é particularmente desafiante no contexto da dominância do mercado 

por parte de plataformas digitais globais como o Facebook e o Twitter, o que aumenta a erosão da base 

tributária. Países como a Índia, a Austrália e o Reino Unido estão a explorar diferentes métodos para 

tributar as plataformas digitais e tentar gerir a perda de receita tarifária para essas megaempresas 

(Barnes et al., 2019). 

Uma preocupação adicional é a forma como as tecnologias digitais podem facilitar a evasão fiscal e os 

fluxos financeiros ilícitos (Tropina, 2016). Isto cruza-se depois com as questões que foram levantadas em 

relação à cibersegurança e ao cibercrime, com apelos a que se garanta que as definições se possam 

estender aos crimes em questão, mas também para que a facilitação e a capacitação da aplicação da lei 

no domínio cibernético sejam apoiadas por uma colaboração transfronteiriça. 
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12.1.2 Análise da SADC 

Lei Modelo da SADC sobre as Transacções Electrónicas e o Comércio Electrónico 

Como se viu, a Lei Modelo aborda de facto questões que dizem respeito ao papel (e responsabilidades) 

dos prestadores de serviços. Presta considerável atenção às definições relacionadas com as 

comunicações electrónicas de forma a tentar facilitar as transacções electrónicas. Estabelece os 

aspectos legais das transacções electrónicas (incluindo uma disposição sobre assinaturas electrónicas). 

Estabelece também disposições de protecção do consumidor. 

Prontidão para o comércio electrónico 

Segundo o Índice do Comércio Electrónico de 2018 da UNCTAD, a média regional para África era 30, valor 

que estava bastante abaixo da média mundial de 55 (UNCTAD, 2018). Contudo, desde 2014 “a África 

subsariana ultrapassou o crescimento global em três dos indicadores utilizados no Índice” (UNCTAD, 2018). 

Dinheiro móvel e pagamentos electrónicos 

O Projecto dos Sistemas de Pagamento é um projecto muito activo na SADC, em reconhecimento directo 

dos benefícios da economia digital que podem ser facilitados pelo pagamento digital. Este projecto foi 

desenvolvido sob a tutela da Subcomité de Pagamentos do Gabinete do Comité de Governadores dos 

Bancos Centrais (CGBC) da SADC (Abrahams, 2017). Além disso, as Directrizes sobre Dinheiro Móvel (que 

seguiram uma revisão solicitada pelo CGBC) providenciam orientações jurídicas e regulatórias úteis, 

adoptando um modelo em que as licenças de dinheiro móvel só podem ser concedidas por um banco 

central (Abrahams, 2017). 

Em 2016, a adopção de dinheiro móvel variou entre 21% na Suazilândia e 22% no Botswana, até picos de 

45% e 51% no Zimbabwe e na Tanzânia, respectivamente, mas isto não contribui para uma média 

regional forte na SADC (Abrahams, 2017). Contextualmente, há provas para sustentar uma abordagem 

que se concentre na melhoria da penetração móvel e do acesso a dispositivos (Abrahams, 2017). Dados 

mais recentes da GSMA demonstram como a África subsariana é “o epicentro duradouro do dinheiro 

móvel” (Naghavi, 2019). 

12.1.3 Recomendações fundamentadas 

Papel dos reguladores 

Nas Directrizes sobre Dinheiro Móvel da SADC estão disponíveis sólidas orientações sobre reguladores 

para este subconjunto específico de preocupações respeitantes à economia digital. Tal como é bastante 

consistente no quadro da economia digital, a regulação requer um equilíbrio entre inovação e restrição. 

No contexto dos serviços financeiros móveis isto aplica-se, entre outras coisas: à presença de 

agentes e superagentes; à clarificação das definições de mercado pertinentes; e à protecção dos 

consumidores, como por exemplo à transparência na facturação (Abrahams, 2017). 

Para permitir a inovação, particularmente no domínio do dinheiro móvel e das criptomoedas, pode ser 

dado espaço às empresas através de “Áreas de Teste Regulatórias”, nas quais poderão testar os seus 

produtos sem o risco de potencial responsabilidade legal (Centre for International Private Enterprise e 

New Markets Lab, 2018). O Banco Central da África do Sul já declarou publicamente a sua intenção para 

tal (Masie, 2020). 

Transacções electrónicas 

O Projecto de Lei Modelo da SADC sobre as Transacções Electrónicas e o Comércio Electrónico (2013) 

assinala mais especificamente a forma como a regulação, na sua relação com as componentes da 

transacção electrónica, poderá ajudar a providenciar clareza jurídica. Para desenvolver este ponto, é 
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instrutivo considerar que os textos da UNCITRAL, na tentativa de encontrar um equilíbrio, foram 

redigidos seguindo três ideias-chave: 

 Não-discriminação – “não será negado a um documento efeito legal, validade ou aplicabilidade 

exclusivamente por o mesmo estar em formato electrónico”; 

 Equivalência funcional – a qual define os critérios “nos termos dos quais as comunicações 

electrónicas podem ser consideradas equivalentes a documentos em papel”; e 

 Neutralidade tecnológica – a qual pretende “providenciar cobertura para todas as situações factuais 

(…) independentemente da tecnologia ou do meio utilizados” (Ng, 2018). 

A simplicidade destas directrizes pode ser instrutiva no quadro mais geral da economia digital. 

Protecção dos consumidores 

É vital fomentar a confiança entre os consumidores e as empresas de comércio electrónico, 

especialmente porque o comprador e o vendedor estão “deslocados”. A chave são os mecanismos de 

resolução de conflitos – quer as empresas quer os sistemas de pagamento devem providenciar meios 

para isto. Alguns princípios adicionais para dar prioridade à protecção dos consumidores, são: 

 práticas empresariais e publicitárias justas (pensar, por exemplo, sobre a clareza na colocação de 

produtos paga em contextos de redes sociais); 

 divulgações apropriadas e integrais (como a rotulagem); 

 processos eficazes para confirmação da transacção e para pagamento que se concentrem na clareza 

para os consumidores; 

 medidas proactivas para dar resposta aos riscos de privacidade e segurança; 

 segurança dos produtos ao longo das cadeias de abastecimento do comércio electrónico; 

 períodos de reflexão para os consumidores; e 

 acesso relevante a mecanismos eficazes de resolução de conflitos, que podem incluir a resolução de 

litígios online (Centre for International Private Enterprise e New Markets Lab, 2018). 

Identidade Digital 

Uma identidade digital sólida depende de um quadro existente de protecção de dados que esteja 

preparado e implementado. Além disso, partindo das reflexões sobre a protecção de dados, as soluções 

de “privacidade desde a concepção” podem ser obrigatórias para os projectistas dos sistemas 

tecnofinanceiros (e outros) que incorporam soluções de identidade digital, seguindo a orientação dos 

“Princípios sobre a Identificação para o Desenvolvimento Sustentável” do Banco Mundial.30 

Maus sistemas de identidade podem desempenhar um papel na exclusão e até no crescimento das 

desigualdades vividas para os cidadãos. Isto reforça a necessidade de estarem preparados, e 

apetrechados com os recursos suficientes, os mecanismos institucionais que sustentam os imperativos 

de justiça de dados, funcionando como um apoio necessário para os facilitadores da identidade digital – 

o que inclui, necessariamente, as APD. E a força institucional deve resultar em processos e práticas de 

dados lícitos por parte de todos os actores na cadeia de valor da identidade digital, dada a sua 

sustentação em dados que permitem a identificação pessoal, quer no sector público quer no sector 

privado. 

 

 
30 Disponível em: http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/Principles-on-identification-for-

sustainable-development-toward-the-digital-age.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/Principles-on-identification-for-sustainable-development-toward-the-digital-age.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/Principles-on-identification-for-sustainable-development-toward-the-digital-age.pdf
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Tributação electrónica, tributação digital e política aduaneira 

Tal como foi abordado anteriormente, as questões da tributação constituem uma componente-chave na 

criação e manutenção de uma economia digital saudável. Uma Lei Modelo sobre a Economia Digital deve 

ser apoiada por políticas financeiras e fiscais mais abrangentes que se possam focar na melhoria dos 

benefícios nacionais, os quais poderão ser incluídos nas políticas industriais digitais (Barnes et al., 2019). 

Em especial, estes desafios relativamente à tributação reforçam a necessidade de os decisores políticos 

africanos se envolverem activamente nos debates globais de governança sobre questões da economia 

digital. Os decisores políticos ficarão fortalecidos por melhorarem e tirarem proveito das actividades de 

coordenação regional que estão a ser desenvolvidas como parte da ZCLCA, mas também das actividades 

regionais conduzidas pela SADC ao longo do espectro das questões da economia digital. 

12.2 Propriedade intelectual e direitos de autor 

12.2.1 Questões-chave 

A Internet e a propriedade intelectual 

Embora a maior parte dos países na SADC tenham visto serem-lhes impostas leis de propriedade 

intelectual durante a colonização, com destaque para a Lei Imperial dos Direitos de Autor de 1911 nas 

colónias britânicas, a propriedade intelectual não era considerada uma área importante em termos de 

políticas. Na sequência do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados com o Comércio (TRIPS) sob a égide da Organização Mundial do Comércio, foi colocada 

pressão nos países em desenvolvimento para aprovarem leis de propriedade intelectual mais 

abrangentes. O espaço de manobra político dos países da SADC tornou-se cada vez mais limitado. Até os 

países menos desenvolvidos (PMD), que em bom rigor não precisam de estar em conformidade com o 

TRIPS, sofrem pressão comercial para aprovarem novas leis de propriedade intelectual. As leis de 

propriedade intelectual, direitos de autor e patentes destinam-se a dar incentivos à inovação (Índice 

Global de Inovação, 2019). Foi usada uma metodologia desenvolvida pela Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) para calcular o valor da contribuição dos sectores dos direitos de autor 

para a economia da África do Sul, concluindo-se que contribuem 4% para o emprego total a nível 

nacional e 4,1% para o PIB do país (Garnet, 2012). Muita da receita gerada pelos direitos de autor e pelas 

patentes flui dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos.   

A Internet foi concebida para ser, como é, um sistema de partilha de informação, ao passo que as leis de 

propriedade intelectual procuram controlar o uso da informação. Durante as primeiras décadas de 

crescimento da Internet, até meados da década de 2000, isto gerou tensões entre os primeiros a adoptar 

as tecnologias da Internet e os intermediários de conteúdo cujos modelos de negócio dependiam do 

controlo do acesso ao conteúdo. O Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre 

Direito de Autor (o WCT) procurou mudar o direito de autor em resposta aos desafios da Internet. 

Emergiram novos modelos de negócio para remunerar a criação de conteúdo, incluindo a venda de 

publicidade junto de conteúdo que está disponível sem custo, como acontece no YouTube, por exemplo. 

Alguns destes modelos de negócio analisam os dados dos utilizadores individuais para direccionar os 

anúncios. Os debates sobre políticas globais são enquadrados em torno dos interesses concorrentes das 

plataformas de publicidade e dos intermediários de conteúdo. 

O desafio em termos de políticas de direitos de autor e de outros direitos de propriedade intelectual é 

harmonizar três imperativos em termos de políticas: que os direitos de autor e outros direitos dêem aos 

criadores incentivos para criar novas obras, a necessidade de utilizar obras existentes para criar novas 

obras, e interesses públicos que não devem ser limitados indevidamente pela exclusividade. Os desafios 

para alcançar este equilíbrio foram, na verdade, sentidos directamente na Lei da Economia Digital do 
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Reino Unido, que introduziu amplas alterações ao regime dos direitos de autor, o qual foi posteriormente 

abandonado em favor de um quadro voluntário sobre violações criado em parceria com o sector privado 

(Out-Law News, 2014). 

Tal como foi assinalado em muitas das discussões sobre políticas digitais, as componentes de 

propriedade intelectual da economia digital têm uma importância reforçada no contexto da promoção 

do comércio digital transregional: 

 “ O papel da PI no comércio transfronteiriço é inegável. As empresas que procuram comerciar os 

seus bens internacionalmente requerem garantias de que a sua PI estará protegida em territórios 

estrangeiros” (Nkomo, 2014). 

Mas um desafio principal no âmbito da economia digital tem sido tentar garantir que o valor dos direitos 

de autor é realizado pelos criadores, em vez de pelos intermediários online que tendem a ser capazes de 

extrair todo o valor monetário (UNCTAD, 2019). Para verem algum valor económico das suas criações, os 

criadores e os autores são frequentemente forçados a ceder todos os direitos de autor a intermediários 

(Baloyi, 2014). Além disso, simultaneamente, uma multiplicidade de objectivos de desenvolvimento e 

inovação podem ser cumpridos pela implementação de, ou com base em, produtos de conhecimento 

existentes. 

Direitos de autor flexíveis: Uso justo, negociação justa e educação 

A inovação depende da liberdade de encontrar novas utilizações para conteúdo existente. Por exemplo, 

é necessária uma colecção de milhares de fotografias para “treinar” um algoritmo de aprendizagem de 

máquinas a reconhecer um automóvel. A flexibilidade da legislação de direitos de autor favorece a 

inovação. Esta flexibilidade é conseguida através de excepções e limitações aos direitos exclusivos 

concedidos aos detentores dos direitos de autor. A IA e as tecnologias de aprendizagem das máquinas 

dependem da interpretação e leitura em massa de materiais digitais. Os inovadores e empreendedores 

assim como os actores tecnológicos estabelecidos estão interessados em que estes usos inovadores 

estejam cobertos por excepções aos direitos de autor (New, 2019). Os criadores dependem das 

excepções, pois utilizam obras existentes para criar novas obras. Por exemplo, uma realizadora precisa 

de excepções para que lhe seja permitido capturar, quando está a filmar, obras protegidas por direitos 

de autor que estão em segundo plano, música ambiente, arquitectura, esculturas numa parede, etc. 

Algumas jurisdições desenvolveram uma lista de excepções específicas. Outras adoptam uma 

abordagem mais flexível com uma excepção de carácter geral. O uso justo é uma excepção aberta na 

qual a equidade de qualquer utilização deve ser avaliada relativamente a quatro factores, que incluem o 

impacto da utilização no mercado para a obra original. Normalmente as disposições relativas à 

negociação justa incluem também testes de equilíbrio, mas estão limitadas a uma lista fechada de 

utilizações possíveis. Algumas jurisdições têm excepções muito restritas e pormenorizadas. Estas 

revelaram-se incapazes de se adaptarem a tecnologias em rápida mutação. A própria negociação justa 

nem sempre consegue acompanhar o ritmo da tecnologia. 

Excepções como o uso justo promovem a educação e o acesso ao conhecimento (de Beer, 2010). O uso 

justo também facilita o acesso ao conhecimento por parte de comunidades com deficiência, permitindo 

a conversão de conteúdos para formatos acessíveis sem necessidade de permissões. A vantagem de uma 

disposição de exclusão mais geral, tal como uma disposição de “uso justo”, é que permite aos tribunais 

adaptar as noções de equidade de forma flexível para levar em consideração as questões tecnológicas 

emergentes. A negociação justa é um conceito mais restrito das jurisdições de direito comum que tende 

a ter uma lista finita de finalidades específicas que permitem a existência de uma excepção 

(Schonwetter, 2006). 
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Aquilo a que se chamava educação à distância já foi transformado pela Internet. Como o ensino online é 

assíncrono e independente do local, tem um potencial latente considerável para dar resposta à 

necessidade urgente de mais educação e formação na SADC. Contudo, a utilização de obras protegidas por 

direitos de autor no ensino online requer frequentemente novas excepções. Em África, as excepções para o 

ensino online devem facilitar o ensino online transfronteiriço. 

Novos direitos para a Internet 

O Tratado da OMPI sobre Direito de Autor introduziu novos direitos para os criadores no ambiente 

digital. O autor ou o sucessor legal são as únicas pessoas que podem autorizar a distribuição de uma 

obra literária ou artística ao público. Os autores também têm o direito exclusivo de comunicar a obra ao 

público. Isto inclui a comunicação através de meios digitais como a Internet. Este direito inclui tornar o 

conteúdo disponível para um membro do público numa altura e local escolhido por si. Por outras 

palavras, o detentor dos direitos de autor pode controlar quem pode aceder a uma obra através de 

descarga ou de streaming. 

Gestão dos direitos digitais e medidas de protecção técnica 

As tecnologias digitais tornaram muito mais fácil copiar e comunicar informação. Mas isto é uma ameaça 

aos modelos de negócio que dependem do controlo exclusivo através dos direitos de autor. A resposta 

desenvolvida na década de 1990 foi a gestão dos direitos digitais e as medidas de protecção técnica. Os 

sistemas de gestão de direitos digitais são uma tentativa de providenciar formas automatizadas de 

controlar o acesso a obras protegidas por direitos de autor, ao mesmo tempo que permitem algum 

acesso a um cliente ou outro utilizador. As “Medidas de Protecção Tecnológica” (MPT) são muitas vezes 

uma componente dos sistemas de gestão de direitos digitais, mas são mais limitadas porque são 

“sistemas ou aplicações que bloqueiam o acesso a e/ou o uso de conteúdo digital numa base absoluta 

ou condicional” (Schonwetter e Ncube, 2011). As MPT podem ser altamente problemáticas pois são 

sistematicamente utilizadas para bloquear os utilizadores de usos que são legalmente permitidos. Como 

consequência, elas perturbam o equilíbrio entre a exclusividade e o uso definido pelo legislador quando 

são criadas excepções, impondo, ao invés, uma proibição geral dos usos excepcionais (Giblin, 2018). 

As MPT, contudo, têm provado ser incapazes de parar infractores competentes tecnicamente que 

cometem infracções em larga escala. As MPT codificam o conteúdo protegido por direitos de autor, mas 

para permitir o seu uso, por exemplo, para permitir a alguém reproduzir um vídeo em streaming, o 

conteúdo tem de ser descodificado; a descodificação requer que seja fornecido ao utilizador o código de 

descodificação. Assim, actores motivados experientes tecnologicamente conseguem quase sempre 

evitar a descodificação, enquanto os utilizadores lícitos dos produtos na sua maioria não o conseguem 

fazer. Como consequência desta fraqueza inerente das MPT, aqueles que as aplicam exigiram que as leis 

criminalizem a evasão. O Tratado da OMPI sobre Direito de Autor exige que os países que aderem ao 

tratado concordem em proibir a evasão. Contudo, as regras antievasão não têm de criminalizar a evasão, 

nem o tratado da OMPI exige que as MPT contrariem as excepções. Se forem elaboradas 

cuidadosamente, as medidas antievasão podem combater a evasão às MPT para prevenir infracções sem 

evitar os usos autorizados pelas excepções. 

Em conjunto, as MPT e as leis antievasão estiveram implicadas no impedimento da reparação e 

protecção de dispositivos com capacidades digitais pelos seus proprietários (Perzanowski e Schultz, 

2015). 

Exclusão de excepções dos contratos 

Tal como abordado acima, muitos websites impõem contratos de adesão aos utilizadores. Alguns destes 

contratos afirmam vincular os utilizadores ao não exercício das excepções e limitações estabelecidas 
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como parte do equilíbrio da legislação dos direitos de autor. Tal como as MPT, estas disposições dos 

contratos procuram impor uma proibição absoluta dos usos excepcionais. Contudo, as leis de direitos de 

autor começaram a incluir disposições que declaram que este tipo de disposições nos contratos são 

inaplicáveis.31 Dadas as disparidades de poder que caracterizam os contratos de adesão, não deve ser 

permitido que estes contratos proíbam usos que são autorizados pela lei através de excepções e 

limitações. 

IA e direitos de autor  

A aprendizagem das máquinas, um tipo de tecnologia de IA, usa vastos conjuntos de treino. Os conjuntos 

de treino podem ser constituídos por dados gerados por computador, mas algum do software de 

aprendizagem de máquinas é treinado com fotografias, software e vídeo, todos eles sujeitos a direitos de 

autor. Durante o processo, não há seres humanos a ver as fotografias ou os vídeos nem a examinar o 

código do software. A maioria dos resultados destes usos não se assemelha aos dados que eles utilizam. 

Nos termos da legislação de direitos de autor actual, o uso de obras protegidas por direitos de autor para 

treinar a IA requer permissão dos detentores desses direitos? Será que a legislação de direitos de autor o 

deveria fazer? As tecnologias de aprendizagem das máquinas exigem conjuntos tão grandes que a 

obtenção de permissão seria praticamente impossível, a não ser para um punhado de empresas globais. 

Solicitar permissão iria inibir o desenvolvimento de capacidade de IA na SADC. Algumas jurisdições, que 

não permitem claramente o uso de obras para a aprendizagem das máquinas, propõem excepções 

especiais para a análise avançada de informação.32 

Mas os algoritmos de IA, treinados com vastos conjuntos de treino de obras existentes, podem gerar 

resultados semelhantes. Por exemplo, os sistemas de aprendizagem profunda treinados com um corpo 

de obras musicais podem gerar ficheiros de som que os seres humanos experienciam como música 

(Ramasubbareddy et al., 2019). Os resultados dos sistemas de IA têm direitos de autor? Se sim, quem 

será o detentor dos mesmos? Será que o uso de obras protegidas por direitos de autor para treinar 

algoritmos que geram resultados que efectivamente concorrem com os autores das obras originais 

deveria requerer permissão? Estas questões já estão a ser debatidas pela OMPI (OMPI, 2019). Porém, o 

debate ignora em larga medida a forma como as respostas a estas questões poderão afectar os países 

em desenvolvimento (Research ICT Africa, 2020). Nos países em desenvolvimento, os autores, artistas e 

músicos são ameaçados com a possibilidade de terem de concorrer com música e arte gerada por 

sistemas de IA. A Lei Modelo sobre os Direitos de Autor e Direitos Conexos (2019) da Organização Regional 

Africana para a Propriedade Intelectual (ARIPO) define um autor como uma pessoa física, isto é, um ser 

humano. Com base nesta abordagem, a legislação de direitos de autor poderia estipular que apenas 

obras criativas originais feitas por pessoas físicas estariam protegidas por direitos de autor. 

Patentes de software e de métodos de negócio 

O software está automaticamente sujeito à protecção dos direitos de autor, mas muitos produtores de 

software permitem a utilização sob uma licença de código aberto. O mundo do software tem sido 

fortemente influenciado pela prevalência do código aberto que sustenta muita da cultura do 

desenvolvedor, o que fica demonstrado no GitHub (que providencia acesso a quantidades significativas 

de código aberto) (Valimakki, s. d.). Com a excepção de alguns países, a maioria não permite que o 

software seja patenteado. Da mesma forma, a maioria dos países não permite que os métodos, incluindo 

 
31 Por exemplo, a Lei de Direitos de Autor, Desenhos e Modelos e Patentes do Reino Unido de 1988 declara, na Secção 29A (5): “Na 
medida em que um termo de um contrato pretenda impedir ou restringir a realização de uma cópia que, em virtude desta secção, não 
violaria os direitos de autor, esse termo é inaplicável.” 
32 Recomendação 33, Análise Legal da Lei de Direitos de Autor do Canadá: Relatório da Comissão Permanente para a Indústria, Ciência 

e Tecnologia, Junho de 2019, 42.ª Legislatura, 1.ª Sessão, 87. 
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métodos de negócio, sejam patenteados. A grande maioria das patentes obtidas em países da SADC não 

é propriedade de empresas, indivíduos ou governos da SADC. Um estudo sobre patentes na África do Sul 

concluiu que no período entre 2005 e 2015 só 10% das patentes foram obtidas por sul-africanos, sendo a 

maioria propriedade de empresas de fora da SADC (Berger e Rens, 2018). Nos casos onde as patentes 

cobrem software ou métodos de negócio, pese embora não devessem ser concedidas patentes para 

qualquer deles, elas inibem os empreendedores da África Austral, pois estes poderão não ter os recursos 

necessários para uma contestação legal. Inevitavelmente, também, as questões sobre patentes suscitam 

o espectro do abuso dos processos de obtenção de patentes por parte de agentes que não são 

necessariamente criadores, mas que são capazes de manipular o sistema judicial ao passarem a pente 

fino obras desprotegidas cuja autoria possam reivindicar (UIT, 2011). 

As tecnologias de IA podem ser utilizadas para gerar invenções e gerar reivindicações de patentes em 

massa. Já há quem argumente que as IA deveriam ser consideradas como inventores. É provável que 

este desenvolvimento venha a afectar negativamente a percentagem de patentes obtidas por indivíduos 

da África Austral na SADC e globalmente. Contudo, a IA pode também ser aplicada para examinar 

patentes, e por ser capaz de comparar um pedido a patentes existentes, artigos de publicações e outras 

fontes mais rápida e facilmente do que um examinador humano poderá determinar se um pedido de 

patente é de facto inédito. As tecnologias envolvidas estão a mudar rapidamente, mas uma intervenção 

ao nível das políticas é fazer com que a legislação de patentes exija que os requerentes de patentes 

divulguem se e como foi aplicada IA no desenvolvimento da invenção. Isto fornecerá informação aos 

decisores políticos para que possam formular uma resposta a estas mudanças. 

Desafios na aplicação da lei e fornecedores de conteúdos 

A Internet está, fundamentalmente, concebida para permitir acesso ao conteúdo através da ligação fácil 

e em massa de conteúdo, no que é em grande medida um acto de cópia. E a natureza da pirataria 

moderna leva cada vez mais partes interessadas das telecomunicações e da Internet a estabelecerem 

conversações sobre PI e direitos de autor (UIT, 2011). Os reguladores de telecomunicações, assim como 

os intermediários da Internet, vêem-se, portanto, necessariamente envolvidos em muitas discussões 

para ajudarem a pôr em prática a aplicação da lei. 

Cibersegurança e cibercrime 

Contratar tem tradicionalmente desempenhado um papel muito importante nos esforços para proteger 

conhecimento sensível comercialmente com segurança física usada para prevenir ameaças externas. 

Contudo, o domínio digital – e a própria natureza dos tipos de propriedade intangível que a PI procura 

proteger – significa que a ciberespionagem e a guerra electrónica se tornam ameaças emergentes à 

tentativa de preservar o valor económico para as empresas (Dowdy, não datado). Estas ameaças realçam 

a necessidade do envolvimento e intervenção de múltiplas partes interessadas, pois tais actos têm 

impacto sociopolítico e económico sistémico que se estende para lá das empresas individuais (Dowdy, 

não datado). 

12.2.2 Análise da SADC 

Quadros Jurídicos Nacionais sobre PI e Direitos de Autor 

Todas as jurisdições da SADC possuem alguma forma de legislação sobre direitos de autor e patentes, com 

uma forte tendência para ter as leis enquadradas num contexto industrial e comercial. As análises 

contextuais parecem indicar que os desafios não estão necessariamente numa lacuna em termos de 

instrumentos jurídicos, mas antes na acessibilidade desses instrumentos para permitir aos criadores e 

inovadores conseguirem retirar valor das suas criações (bem como em ambientes insuficientemente 

capacitadores para a inovação em termos mais gerais) (Phiri, 2008). Estudos ao longo do continente 
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sugerem que a maioria dos países africanos têm direitos suficientes para os criadores, mas não têm 

excepções e limitações adequadas (Armstrong et al., 2010). 

Integrações regionais 

A SADC, enquanto bloco comercial, está bem adaptada à coordenação em termos de propriedade 

intelectual e direitos de autor (Nkomo, 2014) e pode ser capaz de ultrapassar algumas das insuficiências 

sentidas pela Organização Regional Africana para a Propriedade Intelectual (ARIPO) (tal como a 

incapacidade de fazer aplicar as vias de recurso para direitos ordenadas no âmbito da ARIPO) (Nkomo, 

2014). Vários países da SADC, incluindo a África do Sul, Angola, Moçambique e Madagáscar, não são 

membros. 

12.2.3 Recomendações fundamentadas 

IA e propriedade intelectual 

Embora este seja um desafio relativamente recente em termos de políticas, o que está em jogo para os 

inovadores e empreendedores é muito importante. Alguns passos proactivos poderão ser: 

 estabelecer que os direitos de autor apenas se aplicam aos produtos criativos de autores humanos; 

 autorizar o uso de obras com direitos de autor para permitir a análise avançada de informação, tal 

como o treino de algoritmos de IA; 

 exigir que os requerentes de patentes divulguem a utilização de IA nas invenções em 

desenvolvimento. 

Excepções aos direitos de autor 

Uma vez que os direitos de autor existem automaticamente, definir quando se aplicam as excepções às 

regras gerais torna-se o ponto de intersecção mais importante para o direito. Os instrumentos 

internacionais (Convenção de Berna, 1886) estabeleceram fundamentalmente um teste de três factores, 

por vezes referido como um teste de três passos, definindo que as excepções e as limitações aos direitos 

exclusivos são permitidas: 

a) em certos casos especiais; b) que não entrem em conflito com a normal exploração da obra; e c) 

não prejudiquem despropositadamente os interesses legítimos do autor/detentor dos direitos. 

Embora o significado preciso de cada um dos passos permaneça em discussão, o teste poderá talvez 

ser mais bem resumido e clarificado da seguinte forma: as excepções e limitações aos direitos de 

autor são permitidas se (1) não forem indevidamente vagas, (2) não privarem os detentores dos 

direitos de um rendimento tangível em áreas nas quais os detentores dos direitos normalmente 

obtêm tal rendimento a partir dos direitos de autor, e (3) não prejudiquem os interesses dos 

detentores dos direitos de uma forma desproporcionada. 

Estas excepções devem procurar incorporar considerações de políticas públicas e, no âmbito dos 

contextos digital e de desenvolvimento, devem destacar fortemente o papel da expansão da educação e 

da inclusão dos cidadãos para ajudar a combater os desafios da desigualdade que podem surgir no 

contexto da economia digital. Tal como foi assinalado por Nwauche (Pistorius e Mwim, 2019): 

A resposta apropriada dos países em desenvolvimento, incluindo dos países africanos, aos tratados 

digitais da OMPI tem atraído a atenção tanto de indivíduos como de grupos. O facto de não haver 

nenhum consenso acordado sobre a expressão das excepções e limitações ao nível internacional no 

âmbito do quadro de Berna e dos tratados digitais da OMPI sublinha o ponto de que elas deveriam ser 

criadas em resposta às circunstâncias de cada nação. Uma resposta nacional expressa as 

necessidades e aspirações de cada país. Uma análise das obrigações dos países africanos em termos 

de direitos humanos deverá ter um impacto significativo nestas excepções e limitações. 
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Poderão então existir, como exclusões mais gerais e flexíveis, disposições sobre o uso justo e disposições 

sobre transacções justas, que se aplicarão quando não estiver disponível nenhuma outra limitação aos 

direitos de autor (Schonwetter e Ncube, 2011). Isto permitirá flexibilidade num mundo tecnológico em 

rápida evolução. 

Além das excepções de carácter geral, certas excepções específicas são importantes para a economia 

digital: 

 excepções para permitir a aprendizagem online; 

 excepções para o uso transfronteiriço de conteúdo que inclua conteúdo usado sob uma excepção no 

país de origem; 

 excepções para permitir a interoperabilidade dos sistemas de TIC; 

 excepções para permitir a reparação e a protecção de coisas que incorporem software. 

Mecanismos de aplicação da lei 

Independentemente da forma como as excepções possam estar redigidas, uma consideração essencial é 

a criação de vias para que os criadores exerçam os seus direitos para lucrarem com o seu trabalho. A 

harmonização permanece importante, tal como a educação para os direitos e o acesso a mecanismos de 

justiça (questões que podem ser tratadas através de regulamentação orientada). 

Dispositivos ligados à Internet 

Devem estar preparadas disposições de segurança específicas para a Internet das Coisas. Por exemplo, 

podem ser criados requisitos que obriguem os dispositivos ligados à Internet a terem uma palavra-passe 

exclusiva do dispositivo, a qual pode ser alterada pelo utilizador. Deve também haver obrigações 

positivas para o fornecedor de um dispositivo ligado à Internet para que forneça um ponto de contacto 

para a notificação de problemas de segurança. 

Responsabilidade dos prestadores de serviços 

Devem ser concedidas limitações de responsabilidade aos Prestadores de Serviços. Para os Prestadores 

de Serviços envolvidos no alojamento de conteúdos, a limitação de responsabilidade deve estar 

condicionada ao cumprimento de um mecanismo de notificação e requisito de notificação em que as 

queixas são dirigidas ao Prestador de Serviços, o qual por sua vez notifica a pessoa que carregou o 

conteúdo. Se a pessoa que carregou o conteúdo aceitar a queixa, ou não responder, o Prestador de 

Serviços pode então remover o conteúdo. Se a pessoa que carregou o conteúdo contestar a queixa, o 

Prestador de Serviços informa o queixoso dos dados de contacto da pessoa que carregou o conteúdo e 

da sua respectiva defesa. O queixoso pode então recorrer aos tribunais ou a outra entidade de resolução 

de conflitos para a resolução da queixa.  
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Parte D: Conclusão 
A complexidade e a legislação são parceiros desconfortáveis. Contudo, as imensas oportunidades tanto 

para os cidadãos como para os governos africanos existentes no progresso da boa economia digital 

(pesadas contra os riscos específicos que se colocam para África se não estiverem implementados os 

quadros legislativos e políticos facilitadores) precisam que se acolha a participação activa nos contextos 

globais, com uma aplicação ponderada às nossas condições nacionais. 

As desigualdades digitais na SADC realçam a necessidade de considerar os requisitos facilitadores e 

inibidores mais gerais para uma economia digital global. Muitos deles, como o acesso universal às TIC, 

eram necessários mesmo antes da 4RI – em alguns países da SADC até a energia eléctrica, a base da 

segunda Revolução Industrial, está muitas vezes em falta ou não é fiável. E a crise da COVID-19 reforçou a 

urgência de lidar com estes aspectos fundamentais. A emergência da 4RI criou, porém, uma necessidade 

mais urgente de quadros de governança de dados, dadas as expansões (e centralidades) massivas de 

dados na produção industrial digital emergente. 

Um outro aspecto importante das desigualdades sentidas no contexto africano é o sequestro de valor do 

progresso digital. O valor económico dos dados e dos serviços e desenvolvimentos digitais é extraído em 

benefício de países e empresas em grande medida de fora da região, e significativamente monopolizado. 

Muitos dos factores facilitadores e inibidores irão necessitar de intervenções coordenadas em termos de 

políticas, que este Documento de Trabalho destacou de forma a ajudar à coordenação entre decisores 

políticos e legisladores. Contudo, tal como demonstra o nosso Enquadramento da Lei Modelo sobre a 

Economia Digital (Figura 10), o direito tem um papel central a desempenhar na busca por uma boa 

economia digital. E não menos importante, os princípios dos direitos humanos representam um 

mecanismo-chave para o alinhamento dos objectivos sociopolíticos no âmbito da política económica. 

Quando consideramos a variedade de potenciais áreas de políticas relevantes para a economia digital, 

emergem consistentemente certos padrões ao longo de várias áreas: 

 Complexidade – o ambiente envolve não só uma variedade de partes interessadas, mas também 

uma variedade de questões que se sobrepõem e divergem. Esta complexidade do sistema faz 

aumentar os riscos de consequências indesejadas através da elaboração de leis excessivamente 

prescritivas, em especial quando não são suficientemente específicas relativamente ao contexto. 

 Coordenação – uma vez que a economia digital abrange muitas áreas de políticas, é necessário que 

haja uma coordenação muito eficaz a nível interministerial e entre os sectores público e privado. 

 Cooperação – muitos dos dividendos potenciais de uma boa economia digital advêm da natureza 

globalizada e interconectada da Internet, sustentada pela transmissão de dados transfronteiriça. A 

cooperação entre jurisdições nacionais é necessária não só como uma componente da regulação dos 

dados e dos imperativos mais gerais da economia digital, mas também para facilitar o comércio 

intra-regional. E, de forma a gerir a complexidade a nível nacional, é também necessário facilitar a 

coordenação eficaz entre departamentos e entre as partes interessadas relevantes. 

 Equilíbrio de interesses – as diferentes partes interessadas envolvidas têm frequentemente 

interesses divergentes na busca por uma economia digital benéfica. As normas de direitos humanos 

tornam-se essenciais para providenciar quadros nos quais estes interesses concorrentes possam ser 

equilibrados num paradigma legislativo. 

 Regulação – a regulação é necessária, mas Reguladores capacitados providenciam uma 

oportunidade para dar respostas sectoriais que podem ajudar nos ónus da conformidade para o 
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sector privado, ao mesmo tempo que encorajam a participação de múltiplas partes interessadas na 

governança em termos mais gerais. 

 Harmonização – associada à coordenação, a harmonização não deve ser erradamente interpretada 

como replicação. Criar harmonia entre os domínios legislativo e político realça o papel que legislação 

e regulação baseadas em princípios podem ter na contribuição para esta harmonização. 

 Confiança – um imperativo importante que subjaz a muitas áreas da economia digital é garantir a 

confiança no ambiente digital de forma a facilitar actividade económica digital benéfica. Esta 

confiança pode ser fomentada pela criação de sólidos quadros de governança digital baseados em 

direitos cuja implementação seja testemunhada pelos cidadãos, pelas empresas e pelos 

consumidores. 

 Monopolização – embora haja um grande número de riscos envolvidos na consideração de políticas 

nesta área, a monopolização torna-se um risco específico devido à realidade de dataficação da 

economia digital.  

 Desigualdade – as desigualdades sentidas no que diz respeito aos dividendos digitais têm 

prejudicado as experiências da economia digital na região. Quaisquer intervenções têm de ser 

concebidas com este risco (e impacto) central na primeira linha. De modo a que a economia digital 

possa proporcionar dividendos digitais equitativamente, a elaboração legislativa deve ter em conta a 

exacta medida em que estas desigualdades são sentidas, para que os critérios de desenvolvimento 

possam ser incorporados seriamente em políticas que não se limitem a expressar apenas os 

imperativos económicos. 

Embora de uma consideração mais globalizada da economia digital surjam alguns padrões, existem 

realidades específicas da digitalização e da dataficação que devem ser consideradas no âmbito da 

elaboração legislativa que ajuda a cumprir os objectivos de desenvolvimento. A penetração da Internet é 

ainda insuficiente para fornecer uma base de apoio adequada a uma economia digital emergente. 

A plena consideração na introdução e contextos torna evidente que os objectivos não devem apenas 

procurar encorajar a economia digital, pois encorajar a economia digital “como está” irá apenas fazer 

aumentar os riscos digitais. Ao invés, o objectivo deve ser criar legislação e políticas que promovam uma 

“boa” economia digital, que é uma economia digital definida por: 

 inclusividade; 

 objectivos em termos de direitos humanos; 

 competitividade; 

 abertura; 

 regulação e planeamento; 

 flexibilidade; e 

 mercados nacionais facilitados. 

Isto será essencial se a SADC quiser criar e capturar valor na economia digital em evolução e não ser 

apenas um recipiente passivo ou até ser excluída. Para alcançar isto, é necessário estabelecer princípios 

que possam formar a base da elaboração legislativa nos contextos nacionais, conhecedores dos 

objectivos de colaboração regional e dos fundamentos de uma boa economia digital que possa 

beneficiar todos. 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumentos Regionais Africanos Relevantes 

Anexo 1A: Principais instrumentos internacionais, regionais  e sub-regionais para os 

direitos digitais na SADC 

 

Instrumento Ano Países da SADC a que se aplica Vinculativo? 

Carta Africana dos Direitos 

Humanos e dos Povos 

1986 Todos Sim 

Convenção da União Africana sobre 
Cibersegurança e Protecção de 

Dados Pessoais (Convenção de 

Malabo) 

2014 Comores (signatário), Maurícias 
(ractificou), Moçambique 

(signatário), Namíbia (ractificou), 

Zâmbia (signatário) 

Não, de momento 
as ractificações são 

insuficientes 

Convenção do Conselho da Europa 
para a Protecção das Pessoas 

relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Carácter 

Pessoal 

1981 Maurícias Sim  

Protocolo Adicional à Convenção 

para a Protecção das Pessoas 
relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Carácter 
Pessoal, no que respeita às 

autoridades de supervisão e aos 
fluxos de dados transfronteiriços. 

2001 Maurícias Sim  

Convenção do Conselho da Europa 

sobre o Cibercrime (Convenção de 
Budapeste) 

2001 Maurícias (ractificou), África do Sul 

(signatário) 

Sim 

Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos 

1966 Todos, excepto: Comores 
(signatário) 

Sim 

Pacto Internacional sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais 

1966 Todos, excepto: Comores 
(signatário), Botswana (não 
assinou), Moçambique (não 

assinou). 

Sim 

Protocolo da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
sobre Transportes, Comunicação e 

Meteorologia 

1996 Todos Sim 
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Anexo 1B: Principais princípios e directrizes internacionais, regionais e sub-regionais 

para os direitos digitais na SADC  

Sede Institucional Título Ano 

União Africana Declaração da União Africana sobre a Governação da 
Internet 

2018 

União Africana Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão 
em África 

2002 

União Africana Declaração da União Africana sobre a Governação da 
Internet 

2018 

União Africana Lei Modelo sobre o Acesso à Informação 2013 

Comissão da União Africana e 
Internet Society 

Directrizes relativas à Protecção de Dados Pessoais para 
África 

2018 

Sociedade Civil Declaração Africana sobre Direitos e Liberdades na 
Internet 

2016 

Sociedade Civil Princípios de Manila sobre a Responsabilidade dos 
Intermediários 

2015 

Comunidade de 

Desenvolvimento da África 
Austral  

Projecto de Lei Modelo sobre a Criminalidade 

Informática e o Cibercrime 

2013 

Comunidade de 
Desenvolvimento da África 

Austral  

Projecto de Lei Modelo sobre a Protecção de Dados 2013 

Comunidade de 
Desenvolvimento da África 

Austral  

Projecto de Lei Modelo sobre as Transacções 
Electrónicas e as Comunicações Electrónicas 

2013 

Comunidade de 

Desenvolvimento da África 
Austral  

Declaração sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

2001 

Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral  

Directrizes sobre Dinheiro Móvel 2016 

Nações Unidas  Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos (Princípios Ruggie) 

2011 

Nações Unidas, Assembleia 
Geral 

O direito à privacidade na era digital 2013 

Nações Unidas, Conselho dos 

Direitos Humanos 

A promoção, protecção e usufruto dos direitos humanos 

na Internet 

2012 
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Anexo 2: Mapeamento Constitucional da SADC 

Anexo 2A: Direito à Privacidade 

  

País 
Privacidade 

Secção Texto Nota 

África do Sul Secção 14 

Secção 14. Privacidade 
Todos têm o direito à privacidade, o que inclui o direito a não ter 

a. a sua pessoa ou o seu lar revistados; 
b. a sua propriedade revistada; 
c. os seus bens apreendidos; ou 
d. a privacidade das suas comunicações violada. 

Referência à privacidade pessoal e das 
comunicações. 

Angola Artigo 32.º 

Artigo 32.º Direito à identidade, à privacidade e à intimidade 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à 
nacionalidade, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra e à reserva de 
intimidade da vida privada e familiar. 

2. A lei estabelece as garantias efectivas contra a obtenção e a utilização, abusivas ou 
contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e às famílias. 

Algumas referências à privacidade da 
informação no contexto da dignidade. 

Botswana Artigo 9.º 

Artigo 9.º Protecção da privacidade do lar e de outra propriedade 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será sujeita à revista da 

sua pessoa ou da sua propriedade ou à entrada de outros nas suas instalações. 
2. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado 
inconsistente com ou em contravenção desta secção na medida em que a lei em 

questão estabeleça disposições… [são indicadas limitações] 

Referência à privacidade do lar e da 
propriedade, não em relação à 

informação. 

Comores 
Preâmbulo 
(domicílio) 

Preâmbulo 
O povo das Comores afirma solenemente a sua vontade… 
Ele proclama: 

… a inviolabilidade do domicílio nas condições definidas pela lei; 
Este Preâmbulo será considerado parte integrante da Constituição. 

Referência à privacidade do lar e da 
propriedade, não em relação à 

informação. 

Lesoto Artigos 4.º, 11.º, 14.º 

Artigo 4.º Direitos humanos e liberdades fundamentais 
1. Considerando que todas as pessoas no Lesoto têm direito, qualquer que seja a sua 

raça, cor, sexo, língua, religião, convicções políticas ou outras, origem nacional ou 
social, bens, nascimento ou outro estado a direitos humanos e liberdades 
fundamentais, quer dizer, a todos e cada um dos seguintes— 

… 

b. o direito à liberdade pessoal; 
… 

Referência à privacidade pessoal e da 
informação (num contexto de liberdade 

de expressão). 
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g. o direito ao respeito pela vida privada e familiar; 
… 

j. liberdade de expressão 
… 

Artigo 11.º Direito ao respeito pela vida privada e familiar 
1. Todas as pessoas terão direito ao respeito pela sua vida privada e familiar e pelo seu 
lar. 

2. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado 

inconsistente com ou em contravenção desta secção na medida em que a lei em 
questão estabeleça disposições— 
a. no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou saúde 
pública; ou 

b. para efeitos de protecção dos direitos e liberdades de outras pessoas. 

… 
Artigo 14.º Liberdade de expressão 
1. Todas as pessoas terão direito a, e (salvo com o seu próprio consentimento) não 

serão impedidas do seu gozo de, liberdade de expressão, incluindo a liberdade de 
expressar opiniões sem interferência, a liberdade de receber ideias e informação sem 

interferência, a liberdade de comunicar ideias e informação sem interferência (quer a 
comunicação seja para o público em geral ou para uma qualquer pessoa ou classe de 

pessoas) e a liberdade de a sua correspondência não sofrer interferências. 
2. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado 
inconsistente com ou em contravenção desta secção na medida em que a lei em 

questão estabeleça disposições— 

a. no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou saúde 
pública; ou 
b. para efeitos de protecção do bom nome, dos direitos e liberdades de outras pessoas ou 
das vidas privadas de pessoas envolvidas em processos judiciais, evitar a divulgação de 

informação recebida em confidencialidade, manutenção da autoridade e independência 
dos tribunais, ou de regulação da administração técnica ou da operação técnica da 
telefonia, telegrafia, correios, radiodifusão sem fios ou televisão; ou 
c. para efeitos de imposição de restrições aos agentes públicos. 

Madagáscar Artigo 13.º 

Artigo 13.º 

Qualquer indivíduo tem a garantia da inviolabilidade da sua pessoa, do seu domicílio e 

do sigilo da sua correspondência. 
… 

Referência à privacidade pessoal e das 

comunicações. 

Malawi Artigo 21.º 

Artigo 21.º Privacidade 
Todas as pessoas terão o direito à privacidade pessoal, o qual incluirá o direito a não 
serem sujeitas a— 

a. revistas da sua pessoa, do seu lar ou propriedade; 

b. apreensão de bens privados; ou 

Referência à privacidade pessoal e das 

comunicações. 
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c. interferência nas comunicações privadas, incluindo correio e todas as formas de 
telecomunicações. 

Maurícias Artigos 3.º, 9.º 

Artigo 3.º Direitos e liberdades fundamentais do indivíduo 
É aqui reconhecido e afirmado que nas Maurícias têm existido e continuarão a existir 

sem discriminação em virtude de raça, local de origem, convicções políticas, cor, credo 
ou sexo, mas sujeitos ao respeito pelos direitos e liberdades dos outros e pelo interesse 
público, todos e cada um dos seguintes direitos humanos e liberdades fundamentais 

… 

c. o direito do indivíduo à protecção da privacidade do seu lar e de outra propriedade e 
contra a privação de propriedade sem compensação, e as disposições deste Capítulo 
aplicar-se-ão para o efeito de proteger aqueles direitos e liberdades sujeitos a tais 
limitações dessa protecção tal como contidas nessas disposições, sendo limitações 

concebidas para garantir que o gozo desses direitos e liberdades por qualquer 

indivíduo não prejudica os direitos e liberdades de outros ou o interesse público. 
 
Artigo 9.º Protecção da privacidade do lar e de outra propriedade 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será sujeita à revista da 
sua pessoa ou da sua propriedade ou à entrada de outros nas suas instalações. 

2. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado 
inconsistente com ou em contravenção desta secção na medida em que a lei em 

questão estabeleça disposições: 
a. no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública, saúde 
pública, do planeamento urbano e rural, do desenvolvimento ou utilização de recursos 

minerais ou do desenvolvimento ou utilização de quaisquer outros bens de modo a 

promover o bem público; 
b. para o efeito de proteger os direitos ou as liberdades de outras pessoas; 
c. para permitir a um funcionário ou agente do Governo ou a uma autoridade local, ou a 
uma entidade colectiva estabelecida por lei para um fim público, entrar nas instalações 

de qualquer pessoa de forma a avaliar essas instalações para efeitos de qualquer 
imposto, taxa ou dívida, ou de forma a realizar trabalho relacionado com quaisquer 
bens que estejam licitamente nessas instalações e que pertençam ao Governo, à 
autoridade local ou a essa entidade colectiva, conforme o caso; ou 

d. para autorizar, para efeitos de aplicação de sentença ou ordem judicial em quaisquer 
acções civis, a revista de qualquer pessoa ou propriedade por ordem judicial ou a 

entrada em quaisquer instalações por tal ordem, salvo na medida em que essa 
disposição ou, conforme o caso, a acção realizada sob a sua autoridade se mostre não 

ser razoavelmente justificável numa sociedade democrática. 

Referência à privacidade do lar e da 
propriedade, não em relação à 

informação. 

Moçambique Artigos 41.º, 71.º 

Artigo 41.º Outros direitos pessoais 
Todo o cidadão tem direito à honra, ao bom nome, à reputação, à defesa da sua 

imagem pública e à reserva da sua vida privada. 

Artigo 71.º Utilização da informática 

Referência à privacidade da informação 

e, digno de nota, à privacidade dos 
dados. 
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1. É proibida a utilização de meios informáticos para registo e tratamento de dados 
individualmente identificáveis relativos às convicções políticas, filosóficas ou 

ideológicas, à fé religiosa, à filiação partidária ou sindical e à vida privada. 
2. A lei regula a protecção de dados pessoais constantes de registos informáticos, as 

condições de acesso aos bancos de dados, de constituição e utilização por autoridades 
públicas e entidades privadas destes bancos de dados ou de suportes informáticos. 
3. Não é permitido o acesso a arquivos, ficheiros e registos informáticos ou de bancos 

de dados para conhecimento de dados pessoais relativos a terceiros, nem a 

transferência de dados pessoais de um para outro ficheiro informático pertencente a 
distintos serviços ou instituições, salvo nos casos estabelecidos na lei ou por decisão 
judicial. 
4. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam 

respeito e de obter a respectiva rectificação. 

Namíbia Artigo 13.º 

Artigo 13.º Privacidade 
1. Nenhuma pessoa será sujeita a interferência com a privacidade do seu lar, da sua 
correspondência ou das suas comunicações salvo se em conformidade com a lei e 

como seja necessário numa sociedade democrática no interesse da segurança 
nacional, da segurança pública ou do bem-estar económico do país, para a protecção 

da saúde ou da moral, para a prevenção de distúrbios ou crime ou para a protecção dos 
direitos ou liberdades de outros. 

2. As revistas da pessoa ou dos lares dos indivíduos só serão justificadas: 
a. nos casos em que estas sejam autorizadas por uma autoridade judicial competente; 
b. nos casos em que a demora na obtenção de tal mandado judicial implique o perigo 

de prejudicar os objectos da revista ou o interesse público, e que os procedimentos tal 

como previstos por uma Lei do Parlamento para prevenir abusos sejam devidamente 
respeitados. 

Referência à privacidade pessoal e das 
comunicações. 

República 

Democrática do 

Congo 

Artigo 31.º 

Artigo 31.º 
Todas as pessoas têm o direito ao respeito da sua vida privada e ao sigilo da sua 

correspondência, das telecomunicações e de qualquer outra forma de comunicação. 
Este direito só pode ser infringido nos casos especificados pela lei. 

Referência à privacidade pessoal e das 

comunicações. 

Seychelles Artigo 20.º 

Artigo 20.º 
1. Toda a pessoa tem o direito a não ser sujeita- 

a. sem o consentimento dessa pessoa, à revista da sua pessoa ou da propriedade ou 

das instalações dessa pessoa ou à entrada legal de outros nas instalações dessa 
pessoa; 
b. sem o consentimento dessa pessoa ou uma ordem do Supremo Tribunal, à 

intercepção da correspondência ou de outros meios de comunicação dessa pessoa, 
quer escritos, orais ou através de qualquer meio. 

… 

Referência à privacidade pessoal e das 
comunicações. 
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Suazilândia 
(Eswatini) 

Artigos 14.º, 22.º 

Artigo 14.º Direitos e liberdades fundamentais do indivíduo 
1. Os direitos humanos e liberdades fundamentais do indivíduo salvaguardados neste 

Capítulo são aqui afirmados e garantidos, nomeadamente – 
… 

c. protecção da privacidade do lar e de outros direitos de propriedade do indivíduo; 
… 
Artigo 22.º Protecção contra revista ou entrada arbitrária 

1. Uma pessoa não será sujeita – 

a. à revista da sua pessoa ou da propriedade dessa pessoa; 
b. à entrada de outros nas instalações dessa pessoa; 
c. à revista das comunicações privadas dessa pessoa, salvo com o livre consentimento 
dessa pessoa obtido previamente. 

Referência à privacidade do lar e a 
alguma privacidade das comunicações. 

Tanzânia (República 
Unida da) 

Artigo 16.º 

Artigo 16.º Direito à privacidade e à segurança pessoal 

1. Todas as pessoas têm direito ao respeito e à protecção da sua pessoa, à privacidade 
da sua própria pessoa, da sua família e da sua vida matrimonial, e ao respeito e 
protecção da sua residência e comunicações privadas. 

2. Para efeitos da preservação do direito da pessoa em conformidade com este Artigo, a 
autoridade do Estado estabelecerá procedimentos legais respeitantes às 

circunstâncias, forma e em que medida o direito à privacidade, à segurança da sua 
pessoa, da sua propriedade e residência poderá ser perturbado sem prejuízo das 

disposições deste Artigo. 

Referência à privacidade pessoal e à 
privacidade das comunicações. 

Zâmbia Artigos 11.º, 17.º 

Artigo 11.º Direitos e liberdades fundamentais 
É reconhecido e declarado que cada pessoa na Zâmbia tem tido e continuará a ter 

direito aos direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, ou seja, o direito, qualquer 

que seja a sua raça, lugar de origem, convicções políticas, cor, credo, sexo ou estado 
civil, mas sujeito às limitações contidas nesta Parte, a cada um e todos dos seguintes, 
nomeadamente: 
… 

d. protecção da privacidade do seu lar e de outra propriedade e contra a privação de 
propriedade sem compensação; 
… 
Artigo 17.º Protecção da privacidade do lar e de outra propriedade 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será sujeita à revista da 
sua pessoa ou da sua propriedade ou à entrada de outros nas suas instalações. 

… 

Referência à privacidade do lar e da 
propriedade, não em relação à 

informação. 

Zimbabwe Artigo 57.º 

Artigo 57.º Direito à privacidade 

Todas as pessoas têm o direito à privacidade, o qual inclui o direito a não terem— 
a. ninguém a entrar no seu lar, instalações ou propriedade sem a sua permissão; 
b. a sua pessoa, o seu lar, instalações ou propriedade revistados; 

c. os seus bens apreendidos; 

d. a privacidade das suas comunicações violada; ou 
e. o seu estado de saúde divulgado. 

Referência à privacidade pessoal e à 

privacidade das comunicações. 
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Anexo 2B: Direito de Aceder à Informação 

 

País  
Acesso à Informação 

Secção Texto 

África do Sul Secção 32. 

Secção 32. Acesso à informação 

1. Todos têm o direito de acesso a 
a. qualquer informação detida pelo Estado; e 
b. qualquer informação que seja detida por outra pessoa e que seja necessária para o exercício ou a protecção de quaisquer 
direitos. 

2. Deverá ser promulgada legislação nacional para dar efeito a este direito, e poderá providenciar medidas razoáveis para 

aliviar a carga administrativa e financeira sobre o Estado. 

Angola Artigo 40.º 

Artigo 40.º Liberdade de expressão e de informação 
1. Todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela 

palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado, sem 
impedimentos nem discriminações. 

2. O exercício dos direitos e liberdades constantes do número anterior não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo 
ou forma de censura. 

3. A liberdade de expressão e de informação tem como limites os direitos de todos ao bom nome, à honra e à reputação, à 
imagem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à protecção da infância e da juventude, o segredo de Estado, o 
segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos, nos termos regulados pela lei. 

4. As infracções cometidas no exercício da liberdade de expressão e de informação fazem incorrer o seu autor em 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, nos termos da lei. 
5. A todas as pessoas, singulares ou colectivas, é assegurado, nos termos da lei e em condições de igualdade e eficácia, o direito 
de resposta e de rectificação, bem como o direito a indemnização pelos danos sofridos. 

Botswana Artigo 12.º 

Artigo 12.º Protecção da liberdade de expressão 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será impedida do gozo da sua liberdade de expressão, ou seja, da 
liberdade de expressar opiniões sem interferência, da liberdade de receber ideias e informação sem interferência, da liberdade 
de comunicar ideias e informação sem interferência (quer a comunicação seja ao público em geral ou a uma qualquer pessoa 
ou classe de pessoas) e da liberdade de a sua correspondência não sofrer interferências. 

2. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado inconsistente com ou em contravenção desta 
secção na medida em que a lei em questão estabeleça disposições- 

a. que sejam razoavelmente necessárias no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou saúde 
pública; ou 

b. que sejam razoavelmente necessárias para efeitos de protecção do bom nome, direitos e liberdades de outras pessoas ou 
das vidas privadas das pessoas envolvidas em processos judiciais, evitar a divulgação de informação recebida 
confidencialmente, manutenção da autoridade e independência dos tribunais, regulação das instituições educativas no 

interesse das pessoas que recebem instrução nas mesmas, ou de regulação da administração técnica ou da operação técnica 

de telefonia, telegrafia, correios, comunicações sem fios, radiodifusão ou televisão; ou 
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c. que imponham restrições a agentes públicos, funcionários de entidades da administração local, ou professores, e salvo na 
medida em que essa disposição ou, conforme o caso, a coisa feita sob a autoridade da mesma se mostre não ser razoavelmente 

justificável numa sociedade democrática. 

Comores Preâmbulo 

Preâmbulo 
O povo das Comores afirma solenemente a sua vontade 
… o direito à obtenção de informação a partir de uma variedade de fontes e à liberdade de imprensa; 

… Este Preâmbulo será considerado parte integrante da Constituição. 

Lesoto Artigos 4.º, 14.º 

Artigo 4.º Direitos humanos e liberdades fundamentais 
1. Considerando que todas as pessoas no Lesoto têm direito, qualquer que seja a sua raça, cor, sexo, língua, religião, convicções 
políticas ou outras, origem nacional ou social, bens, nascimento ou outro estado a direitos humanos e liberdades 

fundamentais, quer dizer, a todos e cada um dos seguintes— 
… 

j. liberdade de expressão 
… 

Artigo 14.º Liberdade de expressão 
1. Todas as pessoas terão direito a, e (salvo com o seu próprio consentimento) não serão impedidas do seu gozo de, liberdade 
de expressão, incluindo a liberdade de expressar opiniões sem interferência, a liberdade de receber ideias e informação sem 

interferência, a liberdade de comunicar ideias e informação sem interferência (quer a comunicação seja para o público em 
geral ou para uma qualquer pessoa ou classe de pessoas) e a liberdade de a sua correspondência não sofrer interferências. 
… 

Madagáscar Artigos 10.º, 11.º 

Artigo 10.º 

As liberdades de opinião e de expressão, de comunicação, de imprensa, de associação, de reunião, de circulação, de 
consciência e religiosa são garantidas a todos e só podem ser limitadas pelo respeito pelas liberdades e direitos de outros, e 

pelo imperativo de salvaguardar a ordem pública, a dignidade nacional e a segurança do Estado.  
Artigo 11.º 

Qualquer indivíduo tem o direito à informação. 
A informação sob todas as suas formas não está submetida a qualquer constrangimento prévio, salvo àquilo que viole a ordem 
pública e a moralidade. 

A liberdade de informação, seja qual for o meio, é um direito. O exercício deste direito inclui deveres e responsabilidades, e está 

sujeito a certas formalidades, condições, ou sanções especificadas pela lei, que são as medidas necessárias numa sociedade 
democrática. 
Estão proibidas todas as formas de censura. 
A lei regula o exercício da profissão de jornalista. 

Malawi 
Artigos 34.º, 35.º, 36.º, 

37.º 

Artigo 34.º Liberdade de opinião 
Todas as pessoas terão o direito à liberdade de opinião, incluindo o direito a expressar, receber e transmitir opiniões sem 
interferência. 
Artigo 35.º Liberdade de expressão 

Todas as pessoas terão o direito à liberdade de expressão. 

Artigo 36.º Liberdade de imprensa 
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A imprensa terá o direito a informar e publicar livremente, no Malawi e no estrangeiro, e a serem-lhe concedidas as condições o 
mais completas possível para o acesso à informação pública. 

Artigo 37.º Acesso à informação 
Todas as pessoas terão o direito de acesso a toda a informação detida pelo Estado ou por qualquer um dos seus órgãos a 

qualquer nível de governo na medida em que tal informação seja necessária para o exercício dos seus direitos. 

Maurícias Artigos 3.º, 12.º 

Artigo 3.º Direitos e liberdades fundamentais do indivíduo 
É aqui reconhecido e afirmado que nas Maurícias têm existido e continuarão a existir sem discriminação em virtude de raça, 

local de origem, convicções políticas, cor, credo ou sexo, mas sujeitos ao respeito pelos direitos e liberdades dos outros e pelo 

interesse público, todos e cada um dos seguintes direitos humanos e liberdades fundamentais 
… 
b. liberdade de consciência, de expressão, de reunião e associação e liberdade de estabelecer escolas, e 
…  

Artigo 12.º Protecção da liberdade de expressão 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será impedida do gozo da sua liberdade de expressão, ou seja, da 
liberdade de expressar opiniões e de receber e transmitir ideias e informação sem interferência, e da liberdade de a sua 
correspondência não sofrer interferências. 

Moçambique 
Artigos 48.º, 49.º, 71.º, 

253.º 

Artigo 48.º Liberdades de expressão e informação 
1. Todos os cidadãos têm direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, bem como o direito à informação. 

2. O exercício da liberdade de expressão, que compreende, nomeadamente, a faculdade de divulgar o próprio pensamento por 
todos os meios legais, e o exercício do direito à informação não podem ser limitados por censura. 

3. A liberdade de imprensa compreende, nomeadamente, a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas, o acesso às 
fontes de informação, a protecção da independência e do sigilo profissional e o direito de criar jornais, publicações e outros 
meios de difusão. 

4. Nos meios de comunicação social do sector público são assegurados a expressão e o confronto de ideias das diversas 

correntes de opinião. 
 5. O Estado garante a isenção dos meios de comunicação social do sector público, bem como a independência dos jornalistas 
perante o Governo, a Administração e os demais poderes políticos. 
6. O exercício dos direitos e liberdades referidos neste artigo é regulado por lei com base nos imperativos do respeito pela 

Constituição e pela dignidade da pessoa humana. 
Artigo 49.º Direitos de antena, de resposta e de réplica política 
1. Os partidos políticos têm o direito a tempos de antena nos serviços públicos de radiodifusão e televisão, de acordo com a sua 
representatividade e segundo critérios fixados na lei. 

2. Os partidos políticos com assento na Assembleia da República, que não façam parte do Governo, nos termos da lei, têm o 
direito a tempos de antena nos serviços públicos de radiodifusão e televisão, de acordo com a sua representatividade para o 

exercício do direito de resposta e réplica política às declarações políticas do Governo. 
3. O direito de antena é também garantido a organizações sindicais, profissionais e representativas das actividades económicas 

e sociais, segundo critérios fixados na lei. 
4. Nos períodos eleitorais, os concorrentes têm direito a tempos de antena, regulares e equitativos nas estações da rádio e 
televisão públicas, de âmbito nacional ou local, nos termos da lei. 

Artigo 71.º Utilização da informática 

1. É proibida a utilização de meios informáticos para registo e tratamento de dados individualmente identificáveis relativos às 
convicções políticas, filosóficas ou ideológicas, à fé religiosa, à filiação partidária ou sindical e à vida privada. 
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2. A lei regula a protecção de dados pessoais constantes de registos informáticos, as condições de acesso aos bancos de dados, 
de constituição e utilização por autoridades públicas e entidades privadas destes bancos de dados ou de suportes 

informáticos. 
3. Não é permitido o acesso a arquivos, ficheiros e registos informáticos ou de bancos de dados para conhecimento de dados 

pessoais relativos a terceiros, nem a transferência de dados pessoais de um para outro ficheiro informático pertencente a 
distintos serviços ou instituições, salvo nos casos estabelecidos na lei ou por decisão judicial. 
4. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva rectificação. 

Artigo 253.º Direitos e garantias dos administrados 

1. Os cidadãos têm o direito de serem informados pelos serviços competentes da Administração Pública sempre que requeiram 
sobre o andamento dos processos em que estejam directamente interessados nos termos da lei. 
2. Os actos administrativos são notificados aos interessados nos termos e nos prazos da lei e são fundamentados quando 
afectam direitos ou interesses dos cidadãos legalmente tutelados. 

3. É assegurado aos cidadãos interessados o direito ao recurso contencioso fundado em ilegalidade de actos administrativos, 

desde que prejudiquem os seus direitos. 

Namíbia Artigo 21.º 

Artigo 21.º Liberdades Fundamentais 
1. Todas as pessoas terão o direito a: 
a. liberdade de discurso e de expressão, a qual incluirá a liberdade de imprensa e de outros meios de comunicação social; 
… 

República Democrática 

do Congo 
Artigos 24.º, 27.º 

Artigo 24.º 
Todas as pessoas têm o direito à informação.  

A liberdade de imprensa, a liberdade de informação e de radiodifusão por rádio e televisão, a imprensa escrita ou quaisquer 
outros meios de comunicação estão garantidos, sob reserva de respeito pela lei, pela ordem pública, pela moral e pelos direitos 
de outros. 

A lei determina as modalidades de exercício destas liberdades. 

Artigo 27.º 
Todos os Congoleses têm o direito a dirigir, individual ou colectivamente, uma petição às autoridades públicas, que 
responderão à mesma no prazo de três meses. 
Ninguém pode ser alvo de discriminação, seja sob que forma for, por ter tomado tal iniciativa. 

Os meios de comunicação social audiovisual e escrita do Estado são serviços públicos e o acesso aos mesmos é garantido de 
uma forma equitativa a todos os movimentos políticos e sociais. O estatuto dos meios de comunicação do Estado é 
estabelecido por lei, a qual garante a objectividade, a imparcialidade e o pluralismo de opiniões no tratamento e difusão de 
informação. 

Seychelles Artigos 22.º, 28.º 

Artigo 22.º 

1. Todas as pessoas têm o direito à liberdade de expressão e para os efeitos deste artigo este direito inclui a liberdade de 
expressar opiniões e de procurar, receber e transmitir ideias e informação sem interferência. 
2. O direito estabelecido na cláusula (1) pode ser sujeito a restrições tal como sejam definidas pela lei e necessárias numa 

sociedade democrática- 
a. no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou saúde pública; 

b. para a protecção do bom nome, direitos e liberdades ou vidas privadas das pessoas; 
c. para evitar a divulgação de informação recebida em confidencialidade; 

d. para manter a autoridade e a independência dos tribunais ou da Assembleia Nacional; 
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e. para regular a administração técnica, a operação técnica, ou a eficácia geral dos telefones, telégrafo, correios, radiodifusão 
sem fios, televisão, ou outros meios de comunicação ou para regular as apresentações públicas ou o entretenimento público; 

ou 
f. para a imposição de restrições aos agentes públicos. 

Artigo 28.º 
1. O Estado reconhece o direito de acesso de cada pessoa a informação relativa a essa pessoa e detida por uma autoridade 
pública, que esteja a desempenhar uma função governamental e o direito à rectificação ou correcção da informação, se estiver 

incorrecta. 

2. O direito de acesso à informação contido na cláusula (1) estará sujeito a limitações e procedimentos tal como sejam 
estabelecidos na lei e sejam necessários numa sociedade democrática incluindo- 
a. para a protecção da segurança nacional; 
b. para a prevenção e detecção do crime e a aplicação da lei; 

c. para o cumprimento de uma ordem judicial ou em conformidade com um privilégio legal; 

d. para a protecção da privacidade ou dos direitos ou liberdades de outros; 
3. O Estado compromete-se a tomar as medidas adequadas para garantir que a informação recolhida respeitante a qualquer 
pessoa para um fim específico é usada apenas para esse fim salvo quando uma lei necessária numa sociedade democrática ou 

uma ordem judicial autorizem de outra forma. 
4. O Estado reconhece o direito de acesso pelo público a informação detida por uma autoridade pública que esteja a 

desempenhar uma função governamental sujeito às limitações contidas na cláusula (2) e a qualquer lei necessária numa 
sociedade democrática. 

Suazilândia (Eswatini) Artigo 24.º 

Artigo 24.º Protecção da liberdade de expressão 
1. Uma pessoa tem o direito à liberdade de expressão e de opinião. 
2. Uma pessoa não será, salvo com o seu livre consentimento, impedida do gozo da liberdade de expressão, a qual inclui a 

liberdade de imprensa e de outros meios de comunicação social, ou seja –  

a. a liberdade de expressar opiniões sem interferência; 
b. a liberdade de receber ideias e informação sem interferência; 
c. a liberdade de comunicar ideias e informação sem interferência (quer seja uma comunicação ao público em geral ou a uma 
qualquer pessoa ou classe de pessoas); e 

 d. a liberdade de a correspondência dessa pessoa não sofrer interferências. 

Tanzânia (República 

Unida da) 
Artigo 18.º 

Artigo 18.º Liberdade de expressão 
Todas as pessoas –  
a. têm a liberdade de opinião e de expressão das suas ideias; 

b. têm o direito de procurar, receber e, ou disseminar informação independentemente das fronteiras nacionais; 
c. têm a liberdade de comunicar e a liberdade com protecção contra a interferência nas suas comunicações; 

d. têm o direito de ser informadas a todos os momentos sobre vários eventos importantes da vida e actividades do povo e 
também sobre questões relevantes para a sociedade. 

Zâmbia Artigos 11.º, 20.º 

Artigo 11.º Direitos e liberdades fundamentais 
É reconhecido e afirmado que todas as pessoas na Zâmbia têm tido e continuarão a ter direito aos direitos e liberdades 
fundamentais do indivíduo, ou seja, o direito, qualquer que seja a sua raça, local de origem, convicções políticas, cor, credo, 

sexo ou estado civil, mas sujeito às limitações contidas nesta Parte, a todos e cada um dos seguintes, nomeadamente: 

… 
b. liberdade de consciência, expressão, reunião, circulação e associação; 
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…  
Artigo 20.º Protecção da liberdade de expressão 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será impedida do gozo da sua liberdade de expressão, ou seja, a 
liberdade de expressar opiniões sem interferência, a liberdade de receber ideias e informação sem interferência, a liberdade de 

transmitir e comunicar ideias e informação sem interferência, quer a comunicação seja para o público em geral ou para uma 
qualquer pessoa ou classe de pessoas, e a liberdade de a sua correspondência não sofrer interferências. 
2. Sem prejuízo das disposições desta Constituição nenhuma lei pode prever quaisquer disposições que derroguem a liberdade 

de imprensa. 

3. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado inconsistente com ou em contravenção deste 
Artigo na medida em que se mostre que a lei em questão estabelece disposições- 
a. que sejam razoavelmente necessárias no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou saúde 
pública; ou 

b. que sejam razoavelmente necessárias para efeitos de protecção do bom nome, direitos e liberdades de outras pessoas ou 

das vidas privadas das pessoas envolvidas em processos judiciais, evitar a divulgação de informação recebida 
confidencialmente, manutenção da autoridade e independência dos tribunais, regulação das instituições educativas no 
interesse das pessoas que recebem instrução nas mesmas, ou do registo de, ou de regulação da administração técnica ou da 

operação técnica de, jornais e outras publicações, telefonia, telegrafia, correios, radiodifusão sem fios ou televisão; ou 
c. que imponham restrições a agentes públicos; e salvo na medida em que essa disposição, ou a coisa feita sob a autoridade da 

mesma conforme o caso, se mostre não ser razoavelmente justificável numa sociedade democrática. 
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Zimbabwe Artigos 61.º, 62.º 

Artigo 61.º Liberdade de expressão e liberdade de imprensa 
1. Todas as pessoas têm o direito à liberdade de expressão, a qual inclui-- 

a. a liberdade de procurar, receber e comunicar ideias e outra informação; 
b. a liberdade de expressão artística e de pesquisa científica e criatividade; e 

2. Todas as pessoas têm direito à liberdade de imprensa, liberdade essa que inclui a protecção da confidencialidade das fontes 
de informação dos jornalistas. 
3. A radiodifusão e outros meios electrónicos de comunicação podem estabelecer-se livremente, sujeitos apenas aos 

procedimentos de licenciamento do Estado que— 

a. sejam necessários para regular as radiofrequências e outras formas de distribuição do sinal; e 
b. sejam independentes no que diz respeito a controlo por parte do governo ou de interesses políticos ou comerciais. 
4. Todos os meios de comunicação social detidos pelo Estado devem— 
a. ser livres de determinar de forma independente o conteúdo editorial das suas transmissões ou outras comunicações; 

b. ser imparciais; e 

c. proporcionar oportunidades equitativas para a apresentação de pontos de vista divergentes e opiniões discordantes. 
5. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa excluem— 
a. o incitamento à violência; 

b. a defesa do ódio ou do discurso de ódio; 
c. danos maliciosos ao bom nome ou à dignidade de uma pessoa; ou 

d. a violação maliciosa ou injustificada do direito à privacidade de uma pessoa. 
Artigo 62.º Acesso à informação 

1. Todos os cidadãos do Zimbabwe ou residentes permanentes no país, incluindo pessoas jurídicas e os meios de comunicação 
social do Zimbabwe, têm o direito de acesso a qualquer informação detida pelo Estado ou por qualquer instituição ou agência 
governamental a qualquer nível, na medida em que a informação seja necessária no interesse da responsabilização pública. 

2. Todas as pessoas, incluindo os meios de comunicação social do Zimbabwe, têm o direito de acesso a qualquer informação 

detida por qualquer pessoa, incluindo o Estado, na medida em que a informação seja necessária para o exercício ou a 
protecção de um direito. 
3. Todas as pessoas têm o direito à correcção da informação, ou à eliminação de informação falsa, errónea ou enganosa, que 
seja detida pelo Estado ou por qualquer instituição ou agência governamental a qualquer nível, e que a si diga respeito.  

4. Deve ser promulgada legislação para dar efeito a este direito, mas poderá restringir o acesso à informação no interesse da 
defesa, segurança pública ou segredo profissional, na medida em que essa restrição seja justa, razoável, necessária e 
justificável numa sociedade democrática baseada na abertura, justiça, dignidade humana, igualdade e liberdade. 
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Anexo 2C: Liberdade de Expressão 

 

País 
Liberdade de Expressão 

Secção  Texto 

África do Sul Artigo 16.º 

Artigo 16.º Liberdade de expressão 

1. Todas as pessoas têm o direito à liberdade de expressão, a qual inclui- 
a. a liberdade de imprensa e de outros meios de comunicação social; 
b. a liberdade de receber ou transmitir informação ou ideias; 
c. a liberdade de criação artística; e 

d. a liberdade académica e a liberdade de investigação científica. 

2. O direito na subsecção (1) não se estende a- 
a. propaganda para guerra; 
b. incitamento a violência iminente; ou 

c. defesa de ódio com base em raça, etnia, género ou religião, e que constitua incitamento a provocar danos. 

Angola Artigos 32.º, 40.º 

Artigo 32.º Direito à identidade, à privacidade e à intimidade 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à nacionalidade, ao bom nome e 
reputação, à imagem, à palavra e à reserva de intimidade da vida privada e familiar. 

2. A lei estabelece as garantias efectivas contra a obtenção e a utilização, abusivas ou contrárias à dignidade humana, 
de informações relativas às pessoas e às famílias. 
Artigo 40.º Liberdade de expressão e de informação 

1. Todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, 

pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser 
informado, sem impedimentos nem discriminações. 
… 

Botswana Artigos 3.º, 12.º 

Artigo 3.º Direitos e liberdades fundamentais do indivíduo 

Considerando que cada pessoa no Botswana tem direito aos direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, ou seja, o 
direito, qualquer que seja a sua raça, local de origem, convicções políticas, cor, credo ou sexo, mas sujeito ao respeito 
pelos direitos e liberdades dos outros e pelo interesse público, a todos e cada um dos seguintes, nomeadamente— 
… 

b. liberdade de consciência, de expressão e de reunião e associação; 
…  

Artigo 12.º Protecção da liberdade de expressão 
1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será impedida do gozo da sua liberdade de expressão, ou 

seja, da liberdade de expressar opiniões sem interferência, da liberdade de receber ideias e informação sem 
interferência, da liberdade de comunicar ideias e informação sem interferência (quer a comunicação seja ao público em 
geral ou a uma qualquer pessoa ou classe de pessoas) e da liberdade de a sua correspondência não sofrer 

interferências. 

… 
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Comores Preâmbulo 

Preâmbulo 
O povo das Comores afirma solenemente a sua vontade… 

… Direitos Humanos e dos Povos, bem como conforme as convenções internacionais, particularmente aquelas 
relacionadas com os direitos das crianças e das mulheres. 

Ele proclama: 
… liberdade de expressão e de reunião, liberdade de associação e liberdade de organização de sindicatos, sujeita ao 
respeito pela moral e pela ordem pública; 

… 

Lesoto Artigos 4.º, 14.º 

Artigo 4.º Direitos humanos e liberdades fundamentais 
1. Considerando que todas as pessoas no Lesoto têm direito, qualquer que seja a sua raça, cor, sexo, língua, religião, 
convicções políticas ou outras, origem nacional ou social, bens, nascimento ou outro estado a direitos humanos e 
liberdades fundamentais, quer dizer, a todos e cada um dos seguintes— 

… 

j. liberdade de expressão 
… 
Artigo 14.º Liberdade de expressão 

1. Todas as pessoas terão direito a, e (salvo com o seu próprio consentimento) não serão impedidas do seu gozo de, 
liberdade de expressão, incluindo a liberdade de expressar opiniões sem interferência, a liberdade de receber ideias e 

informação sem interferência, a liberdade de comunicar ideias e informação sem interferência (quer a comunicação 
seja para o público em geral ou para uma qualquer pessoa ou classe de pessoas) e a liberdade de a sua 

correspondência não sofrer interferências. 
2. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado inconsistente com ou em contravenção 
desta secção na medida em que a lei em questão estabeleça disposições— 

a. no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou saúde pública; ou 

b. para efeitos de protecção do bom nome, dos direitos e liberdades de outras pessoas ou das vidas privadas de 
pessoas envolvidas em processos judiciais, evitar a divulgação de informação recebida em confidencialidade, 
manutenção da autoridade e independência dos tribunais, ou de regulação da administração técnica ou da operação 
técnica de telefonia, telegrafia, correios, radiodifusão sem fios ou televisão; ou 

c. para efeitos de imposição de restrições aos agentes públicos. 
3. Uma pessoa não será autorizada a invocar em qualquer processo judicial uma disposição legal tal como referida na 
subsecção (2), salvo na medida em que satisfaça o tribunal de que essa disposição ou, conforme o caso, o que for feito 
sob a autoridade da mesma não restringe a liberdade garantida na subsecção (1) mais do que o necessário em termos 

práticos numa sociedade democrática no interesse de qualquer das matérias especificadas na subsecção (2)(a) ou para 
qualquer um dos fins especificados na subsecção (2)(b) ou (c). 

4. Qualquer pessoa que se sinta lesada por afirmações ou ideias divulgadas ao público em geral por um meio de 
comunicação tem o direito de responder ou de exigir uma correcção a ser feita utilizando o mesmo meio, nas condições 

que a lei possa estabelecer. 

Madagáscar Artigo 10.º 

Artigo 10.º 
As liberdades de opinião e de expressão, de comunicação, de imprensa, de associação, de reunião, de circulação, de 

consciência e religiosa são garantidas a todos e só podem ser limitadas pelo respeito pelas liberdades e direitos de 

outros, e pelo imperativo de salvaguardar a ordem pública, a dignidade nacional e a segurança do Estado.  
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Malawi Artigo 35.º 
Artigo 35.º Liberdade de expressão 

Todas as pessoas terão o direito à liberdade de expressão. 

Maurícias Artigos 3.º, 12.º 

Artigo 3.º Direitos e liberdades fundamentais do indivíduo 
É aqui reconhecido e afirmado que nas Maurícias têm existido e continuarão a existir sem discriminação em virtude de 
raça, local de origem, convicções políticas, cor, credo ou sexo, mas sujeitos ao respeito pelos direitos e liberdades dos 
outros e pelo interesse público, todos e cada um dos seguintes direitos humanos e liberdades fundamentais 

… 

b. liberdade de consciência, de expressão, de reunião e associação e liberdade de estabelecer escolas, e 
…  
Artigo 12.º Protecção da liberdade de expressão 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será impedida do gozo da sua liberdade de expressão, ou 
seja, da liberdade de expressar opiniões e de receber e transmitir ideias e informação sem interferência, e da liberdade 

de a sua correspondência não sofrer interferências. 
… 

Moçambique Artigo 48.º 

Artigo 48.º Liberdades de expressão e informação 
1. Todos os cidadãos têm direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, bem como o direito à informação. 
2. O exercício da liberdade de expressão, que compreende, nomeadamente, a faculdade de divulgar o próprio 

pensamento por todos os meios legais, e o exercício do direito à informação não podem ser limitados por censura. 

3. A liberdade de imprensa compreende, nomeadamente, a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas, o 
acesso às fontes de informação, a protecção da independência e do sigilo profissional e o direito de criar jornais, 
publicações e outros meios de difusão. 
4. Nos meios de comunicação social do sector público são assegurados a expressão e o confronto de ideias das diversas 

correntes de opinião. 

5. O Estado garante a isenção dos meios de comunicação social do sector público, bem como a independência dos 
jornalistas perante o Governo, a Administração e os demais poderes políticos. 
6. O exercício dos direitos e liberdades referidos neste artigo é regulado por lei com base nos imperativos do respeito 

pela Constituição e pela dignidade da pessoa humana. 

Namíbia Artigo 21.º 

Artigo 21.º Liberdades Fundamentais 

1. Todas as pessoas terão o direito a: 
a. liberdade de discurso e de expressão, a qual incluirá a liberdade de imprensa e de outros meios de comunicação 

social; 
… 

República 

Democrática do 
Congo  

Artigo 23.º 

Artigo 23.º 

Todas as pessoas têm o direito à liberdade de expressão. Este direito implica a liberdade de expressar as suas opiniões 
ou as suas convicções, nomeadamente através de discurso oral, escrito ou de imagens, sob reserva do respeito pela lei, 
pela ordem pública e pela moralidade. 

Seychelles Artigo 22.º 

Artigo 22.º 
1. Todas as pessoas têm o direito à liberdade de expressão e para os efeitos deste artigo este direito inclui a liberdade 

de expressar opiniões e de procurar, receber e transmitir ideias e informação sem interferência. 
2. O direito estabelecido na cláusula (1) pode ser sujeito a restrições tal como sejam definidas pela lei e necessárias 
numa sociedade democrática- 



Research ICT Africa – Documento de Trabalho do FP-SADC sobre a Economia e a Sociedade Digital 

117  Setembro 2020 

a. no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou saúde pública; 
b. para a protecção do bom nome, direitos e liberdades ou vidas privadas das pessoas; 

c. para evitar a divulgação de informação recebida em confidencialidade; 
d. para manter a autoridade e a independência dos tribunais ou da Assembleia Nacional; 

e. para regular a administração técnica, a operação técnica, ou a eficácia geral dos telefones, telégrafo, correios, 
radiodifusão sem fios, televisão, ou outros meios de comunicação ou para regular as apresentações públicas ou o 
entretenimento público; ou 

f. para a imposição de restrições aos agentes públicos. 

Suazilândia 

(Eswatini) 
Artigo 24.º 

Artigo 24.º Protecção da liberdade de expressão 
1. Uma pessoa tem o direito à liberdade de expressão e de opinião. 
2. Uma pessoa não será, salvo com o seu livre consentimento, impedida do gozo da liberdade de expressão, a qual 
inclui a liberdade de imprensa e de outros meios de comunicação social, ou seja –  

a. a liberdade de expressar opiniões sem interferência; 

b. a liberdade de receber ideias e informação sem interferência; 
c. a liberdade de comunicar ideias e informação sem interferência (quer seja uma comunicação ao público em geral ou 
a uma qualquer pessoa ou classe de pessoas); e 

 d. a liberdade de a correspondência dessa pessoa não sofrer interferências. 
… 

Tanzânia (República 
Unida da) 

Artigo 18.º 

Artigo 18.º Liberdade de expressão 
Todas as pessoas –  

a. têm a liberdade de opinião e de expressão das suas ideias; 
b. têm o direito de procurar, receber e, ou disseminar informação independentemente das fronteiras nacionais; 
c. têm a liberdade de comunicar e a liberdade com protecção contra a interferência nas suas comunicações; 

d. têm o direito de ser informadas a todos os momentos sobre vários eventos importantes da vida e actividades do 

povo e também sobre questões relevantes para a sociedade. 

Zâmbia Artigos 11.º, 21.º 

Artigo 11.º Direitos e liberdades fundamentais 
É reconhecido e afirmado que todas as pessoas na Zâmbia têm tido e continuarão a ter direito aos direitos e liberdades 
fundamentais do indivíduo, ou seja, o direito, qualquer que seja a sua raça, local de origem, convicções políticas, cor, 

credo, sexo ou estado civil, mas sujeito às limitações contidas nesta Parte, a todos e cada um dos seguintes, 
nomeadamente: 
… 
b. liberdade de consciência, expressão, reunião, circulação e associação; 

…  
Artigo 21.º Protecção da liberdade de reunião e associação 

1. Salvo com o seu próprio consentimento, nenhuma pessoa será impedida do gozo da sua liberdade de reunião e 
associação, ou seja, do seu direito de se reunir livremente e associar a outras pessoas e em particular de formar ou 

pertencer a qualquer partido político, sindicato ou outra associação para a protecção dos seus interesses. 
2. Nada contido em ou feito sob a autoridade de qualquer lei será considerado inconsistente com ou em contravenção 
deste Artigo na medida em que se mostre que a lei em questão estabelece disposições— 

a. que sejam razoavelmente necessárias no interesse da defesa, segurança pública, ordem pública, moral pública ou 

saúde pública; 
b. que sejam razoavelmente necessárias para efeitos de protecção dos direitos ou liberdades de outras pessoas; 
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c. que imponham restrições a agentes públicos; ou 
d. para o registo de partidos políticos ou sindicatos num registo estabelecido por ou nos termos de uma lei e para a 

imposição de condições razoáveis relativas ao procedimento para entrada em tal registo incluindo condições quanto 
ao número mínimo de pessoas necessário para constituir um sindicato habilitado para o registo; e salvo na medida em 

que essa disposição, ou a coisa feita sob a autoridade da mesma conforme o caso, se mostre não ser razoavelmente 
justificável numa sociedade democrática. 

Zimbabwe Artigo 61.º 

Artigo 61.º Liberdade de expressão e liberdade de imprensa 

1. Todas as pessoas têm o direito à liberdade de expressão, a qual inclui-- 

a. a liberdade de procurar, receber e comunicar ideias e outra informação; 
b. a liberdade de expressão artística e de pesquisa científica e criatividade; e 
2. Todas as pessoas têm direito à liberdade de imprensa, liberdade essa que inclui a protecção da confidencialidade das 
fontes de informação dos jornalistas. 

3. A radiodifusão e outros meios electrónicos de comunicação podem estabelecer-se livremente, sujeitos apenas aos 

procedimentos de licenciamento do Estado que— 
a. sejam necessários para regular as radiofrequências e outras formas de distribuição do sinal; e 
b. sejam independentes no que diz respeito a controlo por parte do governo ou de interesses políticos ou comerciais. 

4. Todos os meios de comunicação social detidos pelo Estado devem— 
a. ser livres de determinar de forma independente o conteúdo editorial das suas transmissões ou outras comunicações; 

b. ser imparciais; e 
c. proporcionar oportunidades equitativas para a apresentação de pontos de vista divergentes e opiniões discordantes. 

5. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa excluem— 
a. o incitamento à violência; 
b. a defesa do ódio ou do discurso de ódio; 

c. danos maliciosos ao bom nome ou à dignidade de uma pessoa; ou 

d. a violação maliciosa ou injustificada do direito à privacidade de uma pessoa. 
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Anexo 3: Mapeamento Legislativo da SADC 

Anexo 3A: Propriedade e Controlo dos Dados e Acesso aos Mesmos 

 

País 

Protecção de Dados Acesso à Informação 

Legislação Instituições Legislação Instituições 

Lei Entidades Institucionais Entidades Reguladoras Lei Entidades Institucionais Entidades Reguladoras 

África do Sul 
Lei da Protecção da 

Informação Pessoal 

Departamento de 

Telecomunicações e 
Serviços Postais 

Gabinete do Regulador da 

Informação 

Lei da Promoção do 

Acesso à Informação 

Departamento de 

Telecomunicações e 
Serviços Postais 

Gabinete do Regulador 

da Informação 

Angola 

Lei N.º 22/11, Lei da 
Protecção dos Dados 
Pessoais; Lei N.º 23/11, Lei 

das Comunicações 

Electrónicas e dos 
Serviços da Sociedade da 
Informação; Lei N.º 7/17, 
Lei da Protecção das 

Redes e Sistemas 
Informáticos; Decreto N.º 
214/16 (AAPD)  

Ministério das 
Telecomunicações e 

Tecnologias de 
Informação 

Agência Angolana de 
Protecção de Dados 

(inactiva); Entidade 
Reguladora da 

Comunicação Social 
Angolana (ERCA); 
Instituto Angolano das 

Comunicações (INACOM) 

Lei N.º 11/02 sobre o 

Acesso a Documentos 

detidos pelas Autoridades 
Públicas (também 
conhecida como “Lei da 
Liberdade de 

Informação”) (2002) 

Ministério das 
Telecomunicações e 

Tecnologias de 
Informação 

Entidade Reguladora da 

Comunicação Social 
Angolana (ERCA); 

Instituto Angolano das 
Comunicações 
(INACOM) 

Botswana 
Lei da Protecção de Dados 
(2018) 

Ministério dos 

Transportes e 
Comunicações 

Comissão para a 

Informação e Protecção de 
Dados (inactiva); BOCRA 
(Autoridade Reguladora 
das Comunicações do 

Botswana) 

Projecto-Lei da Liberdade 
de Informação (2010) 

Ministério dos 

Transportes e 
Comunicações 

Conselho de Imprensa 

do Botswana (com 

Comité de Reclamações 
relativas aos Meios de 

Comunicação Social); 
BOCRA (Autoridade 
Reguladora das 
Comunicações do 

Botswana) 

Comores 
Projecto-Lei da Protecção 

de Dados (?) 

Ministério dos 
Transportes, Correios e 
Telecomunicações, 

Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação 

Autoridade Nacional de 

Regulação das 
Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação (ANRTIC) 

 

Ministério dos 
Transportes, Correios e 
Telecomunicações, 

Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação 

Autoridade Nacional de 

Regulação das 
Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação (ANRTIC) 
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Lesoto 
Lei da Protecção de 

Dados, 2013 

Ministério das 
Comunicações, da 

Ciência e da Tecnologia 

Comissão de Protecção de 

Dados do Lesoto (inactiva) 

Projecto-Lei do Acesso e 
Recepção de Informação 

(2000) 

Ministério das 
Comunicações, da 

Ciência e da Tecnologia 

 

Madagáscar 

Lei N.º 2014-038 (Lei da 

Protecção de Dados) 

(2014) 

Ministério dos Correios, 
Telecomunicações e 
Novas Tecnologias 

(NPTDN) 

Comissão Malgaxe sobre a 
Informática e as 
Liberdades (inactiva); 
Autoridade Reguladora 

das Tecnologias de 
Comunicação (ARTEC) 

Projecto-Lei do Acesso à 
Informação (2006); O 
Conselho para a 
Salvaguarda da 

Integridade (CSI) promove 
ATI e a transparência  

Ministério dos Correios, 
Telecomunicações e 
Novas Tecnologias 

(NPTDN) 

Autoridade Reguladora 

das Tecnologias de 

Comunicação (ARTEC) 

Malawi 

Lei das Transacções 
Electrónicas e da 

Cibersegurança, 2016; Lei 

das Comunicações, 2016 

Ministério das TIC 
Entidade Reguladora das 

Comunicações do Malawi 

Lei de Acesso à 

Informação (2016) 
Ministério das TIC 

Entidade Reguladora 
das Comunicações do 
Malawi 

Maurícias 
Lei da Protecção de Dados 

(2017) 

Ministério da 
Tecnologia, 

Comunicação e 
Inovação 

Gabinete do Comissário 
para a Protecção de 

Dados; 
Autoridade para as TIC 

Nos últimos nove anos 
tem havido promessas de 

uma lei sobre a liberdade 
de acesso à informação  

Ministério da 
Tecnologia, 

Comunicação e 
Inovação 

Autoridade para as TIC 

Moçambique 
Lei N.º 3/2017 (Lei de 
Transacções Electrónicas) 

(2017) 

Ministério dos 
Transportes e 

Comunicações 

Instituto Nacional das 
Comunicações de 

Moçambique (INCM) 

Lei do Direito à 
Informação (2014) 

Ministério dos 
Transportes e 

Comunicações 

Instituto Nacional das 
Comunicações de 

Moçambique (INCM) 

Namíbia 
Projecto-Lei da Protecção 

de Dados 

Ministério das 
Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação (MICT) 

 
Projecto-Lei do Acesso à 

Informação, 2019 

Ministério das 
Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação (MICT) 

 

República 

Democrática 

do Congo 

Projecto-Lei das 
Telecomunicações e TIC 

Ministério dos Correios, 
Telecomunicações, 

Novas Tecnologias de 

Informação e de 
Comunicação 

Autoridade reguladora dos 

correios e das 

telecomunicações 

Projecto-Lei do Acesso à 
Informação, 2015 

Ministério dos Correios, 
Telecomunicações, 

Novas Tecnologias de 

Informação e de 
Comunicação 

Autoridade reguladora 

dos correios e das 

telecomunicações 

Seychelles 
Lei da Protecção de Dados 

(Lei N.º 9) (2003) 

Departamento de 
Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação 

Comissário para a 

Protecção de Dados 
(inactivo); 

Comissão para a 
Comunicação Social das 

Seychelles 

Lei de Acesso à 

Informação (2018) 

Departamento de 
Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 
 

Comissão para a 
Informação; Comissão 

para a Comunicação 
Social das Seychelles 

Suazilândia 
(Eswatini) 

Projecto-Lei da Protecção 
de Dados (2017) 

Ministério da 
Informação, 
Comunicações e 

Tecnologia 

Comissão de 
Comunicações da 

Suazilândia 

Lei do Serviço Público 
(2018); Lei dos Segredos 
Oficiais; Projecto-Lei da 

Liberdade de Informação 

Ministério da 
Informação, 
Comunicações e 

Tecnologia 
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e da Protecção da 
Privacidade 

Tanzânia 
(República 

Unida da) 

Lei das Comunicações 

Electrónicas e Postais 

(2010), Projecto-Lei da 
Protecção de Dados (2014) 

Ministério das Obras, 
Transportes e 
Comunicações da 

República Unida da 
Tanzânia 

Autoridade Reguladora 
das Comunicações da 

Tanzânia (TCRA) 

Lei do Acesso à 

informação (2016) 

Ministério das Obras, 
Transportes e 
Comunicações da 

República Unida da 
Tanzânia 

 

Zâmbia 

Lei das Comunicações e 
Transacções Electrónicas, 

Projecto-Lei (Revogação) 
da Protecção de Dados 
(2018) 

Ministério das 

Comunicações e dos 
Transportes 

Autoridade para as 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação da Zâmbia 

Projecto-Lei do Acesso à 
Informação (2002) 

Ministério das 
Comunicações e dos 
Transportes 
 

 

Zimbabwe 

Lei do Acesso à 
Informação e da 
Protecção da Privacidade, 

Política Nacional Revista 

para as Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (2016) 

Projecto-Lei do 
Cibercrime, 

Cibersegurança e 
Protecção de Dados, 2019 

Ministério da 

Informação, 
Publicidade e Serviços 
de Radiodifusão 

Comissão para a 

Comunicação Social e 

Informação; Autoridade 
Reguladora dos Correios e 
Telecomunicações do 
Zimbabwe (POTRAZ) 

Lei do Acesso à 

Informação e da 

Protecção da Privacidade, 
2002 
 

Projecto-Lei da Liberdade 
de Informação, 2019 

Ministério da 

Informação, 
Publicidade e Serviços 
de Radiodifusão 

Comissão para a 

Comunicação Social e 

Informação; Autoridade 
Reguladora dos Correios 
e Telecomunicações do 
Zimbabwe (POTRAZ) 
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Anexo 3B: Interferência nos Dados 

 

Países da SADC Quadro Jurídico CSERT / CIRT Mecanismo Institucional Normas 

África do Sul 

- Lei das Comunicações e Transacções 

Electrónicas, Lei N.º 25 de 2002 

- Lei da Regulação da Intercepção de 

Comunicações e da Disponibilização de 

Informação relacionada com comunicações 

de 2002 

- Projecto-Lei dos Cibercrimes, 2017 

ECS-CSIRT 

(dependente da 

Autoridade de 

Segurança do Estado) 

+ CIRT sectoriais – 

CIRT do Standard 

Bank, CSIRT da 

SANReN, CIRT da UCT  

Departamento de Telecomunicações e 

Serviços Postais (Director Principal de 

Operações de Cibersegurança), e Centro 

Nacional de Cibersegurança, Conselho 

Consultivo Nacional de Cibersegurança, 

Autoridade Independente de Comunicações 

da África do Sul. 

Comité de Resposta de Cibersegurança 

(Proposto) 

 

Angola 

A Lei da Protecção das Redes e Sistemas 

Informáticos (Lei n.º 7/17), 2017. 

A Lei de 2011 sobre as Comunicações 

Electrónicas e os Serviços da Sociedade de 

Informação 

Foram anunciados 

planos em Julho de 

2019 

O Ministério das Telecomunicações e das 

Tecnologias de Informação, regulação pelo 

Instituto Angolano das Comunicações 

(INACOM) 

Nenhumas 

Botswana 

Lei do Cibercrime e da Criminalidade 

Informática, 2007: Lei do Cibercrime e da 

Criminalidade Informática, 2018 (projecto) 

Na “fase 1” da 

implementação. 

Governamental e 

reconhecida pela UIT. 

Ministério dos Transportes e Comunicações, 

regulação pela BOCRA (Autoridade 

Reguladora das Comunicações do Botswana) 

 

Mencionadas na 

estratégia, 

responsabilidade 

partilhada 

Comores Sem legislação Nenhuma  

Ministério dos Transportes, Correios e 

Telecomunicações, Tecnologias de 

Informação e Comunicação, e regulação pela 

Autoridade Nacional de Regulação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Nenhumas 

Lesoto 
Anteprojecto de Lei – Projecto-Lei sobre 

Criminalidade Informática e Cibercrime pelo 
Nenhuma 

Ministério das Comunicações, da Ciência e da 

Tecnologia 
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menos desde 2013 

Madagáscar 
Lei N.º 2014-006 sobre a luta contra a 

cibercriminalidade, Lei do Cibercrime de 2014 

Não, mas a resposta a 

incidentes é 

providenciada ad hoc 

pelos operadores de 

telecomunicações 

Ministério dos Correios, Telecomunicações e 

Novas Tecnologias (NPTDN), e Autoridade 

Reguladora das Tecnologias de Comunicação 

(ARTEC)  

 

Sem coordenação 

Malawi 

- Lei das Comunicações de 2016 (N.º 34 de 

2016) 

- Lei das Transacções Electrónicas e 

Cibersegurança de 2016 (N.º 33 de 2016) 

A “CERT Malawi” está 

na fase de 

concepção, na Macra 

[Autoridade 

Reguladora das 

Comunicações do 

Malawi], com alguma 

consultoria pela UIT  

Ministério das TIC, e para regulação, a 

Autoridade Reguladora das Comunicações do 

Malawi (Macra) 

Gabinete de 

Normalização do 

Malawi 

Maurícias 

Lei da Utilização Indevida da Informática e do 

Cibercrime, 2003 

Lei das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, 2001 

Lei da Protecção de Dados, Lei N.º 20, 2017 

CERT-MU, gerida pela 

Administração 

Nacional de 

Informática (no seio 

da Autoridade para 

as TIC) 

Autoridade para as TIC. Ministério da 

Tecnologia, Comunicação e Inovação. 

“Unidade de Segurança Informática”. 

Administração Nacional de Informática  

Gabinete de 

Normalização das 

Maurícias 

Moçambique Lei de Transacções Electrónicas, 2018 Morenet (academia) 

Ministério dos Transportes e Comunicações, 

regulação pelo Instituto Nacional das 

Comunicações de Moçambique (INCM) 

Responsabilidade 

do INCM 

Namíbia 

- Lei das Comunicações, 2009 

- Lei do Uso das Transacções e Comunicações 

Electrónicas (projecto), 2010 

- Projecto-Lei do Cibercrime (elaborado em 

2013 em resultado do HIPSSA) 

- Lei da Utilização Indevida da Informática de 

1988 

Nenhuma  

Autoridade Reguladora das Comunicações da 

Namíbia (CRAN) 

Ministério das Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

Responsabilidade 

do Ministério das 

TIC 
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República 

Democrática do 

Congo 

A Lei n.º 013/2002 regula o sector das 

telecomunicações 
Nenhuma 

Ministério dos Correios, Telecomunicações, 

Novas Tecnologias de Informação e de 

Comunicação 

Nenhuma 

Seychelles 

Lei da Utilização Indevida da Informática, Lei 

N.º 17 de 1998, Anteprojecto de Lei dos 

Cibercrimes e outros crimes relacionados 

(projecto), 2013 

Nenhuma 

Departamento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, tem uma divisão 

de TI dependente do gabinete do Presidente 

 

Suazilândia 

(Eswatini) 

Anteprojecto de Lei – o Projecto-Lei sobre 

Criminalidade Informática e Cibercrime 

aguarda adopção pelo menos desde 2014 

Nenhuma 

O Ministério da Informação, Comunicações e 

Tecnologia fiscaliza, sob o qual existe um 

Departamento de Serviços Informáticos 

Nenhumas 

Tanzânia 

Lei da Electrónica e dos Correios (EPOCA), Lei 

n.º 3/2010 

Lei dos Cibercrimes, 2015 

TZ-CERT, 

estabelecida pela 

UIT, no âmbito da 

TCRA 

O Ministério das Obras, Transportes e 

Comunicações da República Unida da 

Tanzânia, a Autoridade Reguladora das 

Comunicações da Tanzânia (TCRA) tem um 

Departamento de Tecnologias de Informação 

e Comunicação 

Mencionadas na 

política de TIC 

Zâmbia 

Lei das Comunicações e Transacções 

Electrónicas (Lei ECT), Lei N.º 21, 2009 

Lei da Utilização Indevida da Informática e da 

Criminalidade Informática, Lei N.º 13, 2004 

Projecto-Lei da Cibersegurança e dos 

Cibercrimes, 2018 

zmCIRT, estabelecida 

pela UIT em 2012, 

gerida pela 

Autoridade para as 

TIC da Zâmbia 

Ministério das Comunicações e dos 

Transportes, 

Autoridade para as TIC da Zâmbia 
 
 

Responsabilidade 

da Autoridade 

para as TIC da 

Zâmbia 

Zimbabwe 

Projecto-Lei da Criminalidade Informática e do 

Cibercrime, 2019; 

Direito Penal (Codificação e Reforma), Lei n.º 

23, 2004; Lei da Intercepção das Comunicações 

[Capítulo 11:20] e Lei dos Correios e 

Telecomunicações [Capítulo 12:05], 2004; 

Projecto-Lei do Cibercrime, da Cibersegurança 

e da Protecção de Dados, 2019 

Nenhuma 

Ministério das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, Serviços Postais e de Correio 

(tem um ministro para a cibersegurança), a 

Autoridade Reguladora dos Correios e 

Telecomunicações do Zimbabwe (POTRAZ) 

Responsabilidade 

da POTRAZ 
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Anexo 3C: Criação de Valor Baseada nos Dados 

 

País 

Comércio Electrónico e Transacções Electrónicas Propriedade Intelectual e Direitos de Autor 

Legislação Instituições Legislação Instituições 

Leis Entidades Institucionais 
Entidades 

Reguladoras 
Leis Entidades Institucionais 

Entidades 

Reguladoras 

África do Sul 

Lei das Comunicações e 

Transacções Electrónicas 
(ECT); Lei da Protecção da 

Informação Pessoal 

Departamento de 
Comunicações 

Comité dos Assuntos 
do Consumidor; 

Autoridade 
Independente das 

Comunicações da 
África do Sul (ICASA) 

 Lei dos Direitos de Autor, 1978 
(o Projecto-Lei de alteração 

está com o Presidente) 

Comissão das Empresas e 

da Propriedade Intelectual 
(CIPC) (Departamento de 

Comércio e Indústria) 

  

Angola 

Regulamento das 
Tecnologias e dos Serviços 

da Sociedade de 
Informação (Decreto 
Presidencial 202/11, de 22 
de Julho); Regulamento 

sobre a Organização, 
Exercício e Funcionamento 

do Comércio a Retalho 
(Decreto Presidencial n.º 

263/10, de 25 de Novembro) 

  
Entidade Reguladora 
das Comunicações 

Electrónicas 

Lei n.º 15/14 de 31 de Julho, 
2014, sobre Direitos de Autor e 
Direitos Conexos; Lei N.º 4/90 

de 10 de Março, 1990, sobre 

Direitos de Autor; Lei N.º 3/92 
de 28 de Fevereiro, 1992, sobre 
Propriedade Industrial; 
Regulamento das Tecnologias 

e dos Serviços da Sociedade de 
Informação (Decreto 
Presidencial 202/11, de 22 de 
Julho de 2011) 

Ministério da Cultura; 
Ministério da Indústria 

Instituto Angolano da 

Propriedade 
Industrial (IAPI); 
Direcção Nacional dos 
Direitos de Autor e 

Conexos 

Botswana 

Lei das Comunicações e 
Transacções Electrónicas 

(2014), Estratégia Nacional 
para o Comércio 
Electrónico (2018) 

  

Autoridade 
Reguladora das 

Comunicações do 
Botswana (BOCRA) 
 

Lei da Propriedade Industrial, 

2010 (Lei N.º 8 de 2010); Lei dos 
Direitos de Autor e Direitos 
Conexos, 2000 (Capítulo 68:02, 

tal como alterado pela Lei N.º 6 
de 2006); Regulamento dos 
Direitos de Autor e Direitos 

Conexos, 2007 (S. I. N.º 11 de 

2007) 

Ministério do Investimento, 
Comércio e Indústria 

Autoridade das 
Empresas e da 
Propriedade 

Intelectual (CIPA) 

Comores Projecto-Lei     

Acordo de Bangui, 2013; Lei N.º 
64-1360 de 31 de Dezembro, 
1964, sobre Marcas Registadas 

e Marcas de Serviço (1964); Lei 
de 11 de Março, 1957, sobre 
Propriedade Literária e 

Ministério da Juventude, 
Emprego, do 
Desenvolvimento da Força 

Laboral, Cultura e Desporto; 
Ministério da Economia, 
Planeamento, Energia, 

Gabinete de 
Propriedade 

Intelectual das 
Comores (OCPI) 
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Artística (1957); Lei de 14 de 
Julho, 1909, sobre Desenhos e 

Modelos (1909); Lei de 5 de 
Julho, 1844, sobre Patentes 

para Invenções (1844) 

Turismo, Sector Privado dos 
Investimentos e Assuntos 

Territoriais 

Lesoto 

Projecto-Lei das 

Transacções Electrónicas e 
do Comércio Electrónico 

(2013) 
 

    

Decreto da Propriedade 
Industrial, 1989 (Decreto N.º 5 

de 1989, tal como alterado pela 
última vez pela Lei N.º 4 de 

1997); Decreto dos Direitos de 
Autor, 1989 (Decreto N.º 13 de 
1989) 

Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e 

Direitos Humanos 

Gabinete do Registo 
Geral 

Madagáscar 

Lei N.º 2014-024 sobre 
Transacções Electrónicas 

(2015); Lei N.º 2014-025 
sobre a Assinatura 

Electrónica (2015) 

  

Direcção do Conselho 
da Concorrência para 

a Concorrência e 
Regulação do Mercado 

(DCRM) 

Lei N.º 94-036 de 18 de 

Setembro, 1995, sobre 
Propriedade Literária e 
Artística (1994); Decreto N.º 98-
434 de 16 de Junho, 1998, 

sobre o Estado e 

Funcionamento do Gabinete 
Malgaxe dos Direitos de Autor 
(OMDA) (1998); Decreto N.º 98-

435 de 16 de Junho, 1998, 
sobre as Regras Gerais para a 

Cobrança dos Direitos de Autor 
e Direitos Conexos (1998); 

Portaria N.º 89-019 de 31 de 
Julho, 1989, que estabelece as 
Disposições para a Protecção 

da Propriedade Industrial 

(1992) 
 

Ministério da Comunicação 
e Cultura (OMDA); Ministério 
da Indústria, do Comércio e 

do Artesanato (OMAPI) 

Gabinete Malgaxe dos 
Direitos de Autor; 

Gabinete Malgaxe da 
Propriedade 

Industrial 

Malawi 
Lei das Transacções 
Electrónicas e da 
Cibersegurança, 2016 

  CERN, CFTC 

Lei das Marcas Registadas, 
2018 (Lei N.º 2 de 2018) (2018); 

Lei dos Direitos de Autor, 2016 
(Lei N.º 26 de 2016) (2017); Lei 
das Patentes (Capítulo 49:02) 
(1986); Lei dos Desenhos e 

Modelos Registados (Capítulo 
49:05) (1985); Lei das Marcas de 

Mercadoria (Capítulo 49:04) 
(1966) 

Departamento do Registo 

Geral (Ministério da Justiça e 

Assuntos Constitucionais); 
Ministério da Juventude, 
Desporto, Cultura e 
Desenvolvimento 

Comunitário 

Sociedade dos 
Direitos de Autor do 
Malawi (COSOMA) 
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Maurícias 

Lei das Transacções 
Electrónicas (ETA) (2000, 

alterada em 2009); Lei da 
Protecção de Dados (2004) 

  Autoridade para as TIC 

Lei das Patentes, Desenhos e 
Modelos Industriais e Marcas 

Registadas, 2002; Lei dos 
Direitos de Autor, 2014; Lei das 

Indicações Geográficas, 2002; 
Lei da Disposição e Desenhos 
(Topografias) dos Circuitos 

Integrados, 2002  

Integração Regional e 
Comércio Internacional 

(Ministério dos Negócios 
Estrangeiros) 

Gabinete da 
Propriedade 
Industrial (IPO) 

Moçambique 
Lei de Transacções 
Electrónicas (2017) 

  

Instituto Nacional de 
Tecnologias de 
Informação e 

Comunicação (INTIC) 

Código da Propriedade 
Industrial (aprovado pelo 

Decreto N.º 47/2015); Lei N.º 
4/2001 de 27 de Fevereiro, 2001 

(Lei dos Direitos de Autor) 

Instituto Nacional do Livro e 
Disco (Ministério da Cultura 
e Turismo); Instituto da 
Propriedade Industrial 

(Ministério da Indústria e 

Comércio) 

  

Namíbia 
Projecto-Lei das 

Transacções Electrónicas e 

do Cibercrime (2017)  

  

Comissão da 

Concorrência da 

Namíbia 

Lei da Propriedade Industrial, 

2012 (Lei N.º 1 de 2012) (2018); 
Lei da Protecção dos Direitos 

de Autor e dos Direitos 
Conexos, 1994 (Lei N.º 6 de 

1994) (1994) 

Ministério da 
Industrialização, Comércio 
e Desenvolvimento das PME 

(MITSMED); Ministério da 

Industrialização, Comércio 
e Desenvolvimento das PME 
(MITSMED) 

Autoridade da 
Propriedade 

Comercial e 
Intelectual (BIPA); 

Autoridade da 
Propriedade 

Comercial e 
Intelectual (BIPA) 

República 

Democrática 

do Congo 

Projecto-lei 

Ministério das 

Comunicações, da 
Ciência e da Tecnologia 

  

Lei N.º 82-001 de 7 de Janeiro, 

1982, sobre Propriedade 
Industrial (1982); Decreto-Lei 
N.º 86-033 sobre a Protecção 

dos Direitos de Autor e Direitos 

Conexos (1986) 
 
 

Secretariado-Geral da 

Cultura; Direcção de 

Investigação, Planeamento 
e Relações Culturais 
Internacionais; Ministério da 
Cultura e das Artes; 

Direcção da Propriedade 
Industrial 
Secretariado para a 
indústria e pequenas e 

médias empresas (IPMEA); 
Ministério da Indústria e 

PME 

Gabinete Congolês de 

Patentes e Marcas 
Registadas 

Seychelles 
Lei das Transacções 
Electrónicas (2000) 

Departamento de 

Informação, 
Comunicações e 
Tecnologia do Ministério 

do Desenvolvimento 

Nacional (DIC) 

Supervisor das 
Autoridades de 
Certificação; Conselho 

Consultivo 

Lei da Propriedade Industrial 
2014 (Lei N.º 7 de 2014) (2015); 

Lei dos Direitos de Autor, 2014 

(Lei N.º 5 de 2014) (2014) 
 

Gabinete da Propriedade 

Intelectual (Divisão de 
Registo, Departamento de 
Assuntos Jurídicos, 

Gabinete do Presidente); 

Ministério das Finanças, 
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Comércio, Investimento e 
Planeamento Económico 

Suazilândia 

(Eswatini) 

Projecto-Lei das 
Comunicações e 

Transacções Electrónicas 

(2017) 

  

Comissão de 

Comunicações de 

Eswatini (ESCCOM) (?) 

Lei do Tribunal da Propriedade 
Intelectual, 2018; Lei das 

Patentes, Modelos de Utilidade 
e Desenhos Industriais, 1997 

(1997); Lei das Marcas 
Registadas, 1981 (1981); Lei das 
Marcas de Mercadoria, 1937 

(1937); Lei dos Direitos de Autor 

(Convenção de Roma), 1933 
(1933); Lei dos Direitos de Autor 
(Importação Proibida), 1918 
(1918); Lei dos Direitos de 

Autor, 1912 (1912) 

 

Gabinete da Propriedade 

Intelectual (Ministério do 

Comércio e Indústria) 

  

Tanzânia 
Lei das Transacções 
Electrónicas (2015) 

Ministério das Obras, 
Transportes e 
Comunicações da 

República Unida da 

Tanzânia 

  

Lei da Propriedade Industrial 
de Zanzibar, 2008 (Lei N.º 4 de 

2008) (2008); Lei dos Direitos de 
Autor de Zanzibar, 2003 (2003); 

Lei dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos, 1999 (1999); 
Lei (do Registo) das Patentes 

(1995); Lei das Marcas 

Registadas e de Serviço, 1986 
(1986); Lei das Marcas de 
Mercadoria, 1963 (Lei N.º 20 de 
1963) (1963) 

Sociedade dos Direitos de 
Autor de Zanzibar (COSOZA) 

(Ministério da Juventude, 
Cultura, Artes e Desporto); 

Sociedade dos Direitos de 
Autor da Tanzânia 

(COSOTA) (Ministério da 
Indústria e do Comércio); 
Agência de Registo e 

Licenciamento Comercial 

(BRELA) (Ministério da 
Indústria e do Comércio); 
Agência de Registo 
Comercial e Predial de 

Zanzibar (BPRA) (Ministério 
da Indústria e do Comércio) 

  

Zâmbia 
Lei das Comunicações e 
Transacções Electrónicas 

(2009) 

  

Autoridade para as 
Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação da 

Zâmbia; Autoridade de 
Acreditação 

Lei dos Desenhos e Modelos 
Industriais, 2016 (Lei N.º 22 de 

2016) (2016); Lei da Disposição 
e Desenhos dos Circuitos 

Integrados, 2016 (Lei N.º 6 de 
2016) (2016); Lei das Patentes, 

Agência de Registo de 

Patentes e Comercial 
(PACRA) (Ministério do 

Comércio e Indústria) 
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2016 (Lei N.º 40 de 2016) (2016); 
Lei da Protecção do 

Conhecimento Tradicional, dos 
Recursos Genéticos e das 

Expressões do Folclore, 2016 
(Lei N.º 16 de 2016) (2016); Lei 
dos Direitos de Autor e Direitos 

de Execução, 1994 (Lei N.º 44 

de 1994) (1994); Lei das Marcas 
de Mercadoria (Capítulo 405) 
(1994); Lei das Marcas 
Registadas (Capítulo 401) 

(1994) 

Zimbabwe 

Projecto-Lei das 

Transacções Electrónicas e 

do Comércio Electrónico 
(2013) 

    

Lei das Marcas Registadas 
(Capítulo 26:04, como alterado 
até à Lei N.º 3 de 2016) (2016); 

Lei dos Direitos de Autor e dos 
Direitos Conexos (Capítulo 

26:05, como alterado até à Lei 
N.º 32 de 2004) (2004); Lei das 

Patentes (Capítulo 26:03, como 
alterado até à Lei N.º 14/2002) 
(2002); Lei dos Desenhos e 

Modelos Industriais (Capítulo 

26:02, como alterado até à Lei 
N.º 25 de 2001) (2001); Lei da 
Disposição e Desenhos dos 
Circuitos Integrados (Capítulo 

26:07) (2001); Lei das Marcas de 
Mercadoria (Capítulo 14:13) 
(2001); Política e Estratégia de 
Implementação da 

Propriedade Intelectual [2018-
2022] 

Gabinete da Propriedade 
Intelectual do Zimbabwe 

(ZIPO) (Ministério da 

Justiça, Assuntos Jurídicos 
e Parlamentares) 
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