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ENSAIO

Nos bastidores da 
Internet em Portugal 
O pai da internet em Portugal conta a história  do lançamento da rede e perspetiva 
os desafios do futuro, na eterna luta entre inovação e os poderes estabelecidos

É professor catedrático de Informática na FCT-UNL. De 1990 a 1994 liderou 
o projecto nacional que estabeleceu o ramo português da internet e esteve 
à frente do PUUG (Portuguese Unix Users Group) e do ramo português 
daEUnet. Foi  um  dos fundadores de um Internet Service Provider, 
que foi adquirido, em 2000, pela Qwest Communications Company. 

José Legatheaux Martins

Ainternet, uma das peças de engenha-
ria mais inovadoras e complexas que a 
humanidade já criou, foi possível pela 
conjugação do desenvolvimento de vá-
rias novas tecnologias, nomeadamente 

os computadores, o software e o processamento e a 
transmissão digital de informação. Esta notável realiza-
ção não teria visto a luz do dia sem um espírito aberto 
de colaboração, descentralização e coordenação, o im-
pulso para o sonho e a inovação de uns, a capacidade 
empresarial e o jeito para o negócio de outros, e uma 
luta intensa entre novas abordagens e os interesses ins-
talados. Neste artigo procurarei recordar algumas face-
tas desse espírito de colaboração e dessa luta, durante o 
desenvolvimento inicial da internet, o seu nascimento 
em Portugal e perspetivá-lo para o futuro.

O nascimento da comutação de pacotes
De 22 a 24 de abril deste ano, a Internet Society (ISOC) 
organizou, em Genebra, o congresso “Global INET 
2012” onde comemorou os seus primeiros 20 anos 
de existência. Leonard Kleinrock, distinguished pro-
fessor da Universidade da Califórnia em Los Angeles 
(UCLA) e um dos oradores convidados, recordou na 
primeira pessoa alguns aspetos relacionados com o 
nascimento do projeto inicial da internet. Com efeito, 

Kleinrock desenvolveu durante o seu doutoramento 
no Massachusetts Institute of Technology, concluído 
em 1963, a teoria matemática em que se baseia a co-
mutação de pacotes, um dos princípios organizadores 
das redes de computadores, base da internet, e solu-
ção adotada de forma generalizada pelas atuais redes 
integradas de dados, som e imagem. Esse princípio de 
funcionamento, especialmente adaptado à transmis-
são flexível de informação digitalizada, só poderia ser 
adotado de forma generalizada se os computadores 
passassem a controlar, quer o interior da rede quer 
os seus equipamentos terminais. 

As únicas redes existentes na altura eram geral-
mente geridas por monopólios nacionais que contro-
lavam as redes telefónicas e de televisão. O mundo das 
telecomunicações tradicionais abraçou logo à partida 
os novos conceitos? Os monopólios de telecomunica-
ções adotaram uma forma de trabalho que permitiu 
aos novos conceitos, funcionalidades e equipamentos 
irem-se desenvolvendo e penetrando as suas redes, ou 
lutaram para atrasar a difusão dos mesmos?

Os anos 60 e 70
Os anos 60 e 70 do século passado foram marcados 
pelo desabrochar de movimentos novos na juventude 
(a música, o movimento hippie, maio de 68, ...), mas 
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também testemunharam notáveis feitos tecnológicos. 
Por exemplo, foi em 1969 que o homem chegou à Lua 
e que a internet nasceu. Nos anos que se seguiram, 
apareceram grandes impulsos de criatividade na in-
formática: os primeiros minicomputadores foram 
vendidos, os circuitos integrados contendo um com-
putador completo começaram a aparecer, os compu-
tadores pessoais e as interfaces baseadas em ratos e 
janelas foram inventadas. A ciência e tecnologia dos 
computadores e do software passou da infância para 
a adolescência irrompendo junto do grande público.

Na intervenção acima referida, Leonard Kleinrock 
recordou alguns factos muito importantes sobre o 
momento histórico em que o projeto inicial da in-
ternet se desenvolveu. Existia visão e ambição, mas 
também princípios éticos, de abertura e colaboração,  
e os diferentes intervenientes adotaram atitudes que 
se revelaram benignas para o projeto.  O governo dos 
Estados Unidos, através da Advanced Research Pro-
jects Agency, financiou-o de forma estável e com uma 
interferência mínima. O talento teve os meios para se 
desenvolver. Os investigadores mais seniores e respon-
sáveis acarinharam o trabalho dos alunos de douto-
ramento, permitindo-lhes prosseguirem vias novas e 
arriscadas sem interferências castradoras. Entre esses 
alunos de doutoramento da UCLA estava Vincent Cerf, 
fundador da Internet Society, que recebeu um Turing 
Award, o prémio Nobel da informática, pela invenção 
do TCP/IP – os protocolos mais usados na internet, é 
o atual presidente da American Computer Society e é 
geralmente considerado o pai da internet. 

A cultura de abertura e colaboração
A internet baseou-se logo de início numa visão tecno-
lógica então completamente nova — a de um sistema 
distribuído de computadores. Esta forma de organi-
zar as aplicações informáticas é a base da internet, 
desde o seu funcionamento interno, até às aplicações 
e sistemas mais populares (correio eletrónico, motores 
de busca, redes sociais, computação em nuvem — ou 
cloud computing...). Desenvolver esta aproximação 
requeria a invenção de novas formas de resolver os 
problemas que, numa primeira fase, só foi possível 
adotando a posição de que todos os componentes do 
sistema trabalhavam para um fim comum (mas infe-
lizmente menosprezando os aspetos de segurança, o 
que marcou a infância da internet).

A cultura da abertura e colaboração em que o 
projeto se desenvolveu é também responsável por 
facetas muito especiais da organização da internet. 
Algumas dessas facetas são notáveis, nomeadamente 
a forma como a documentação e as normas da rede 
se desenvolveram (os tão conhecidos RFC ou requests 
for comments), a necessidade de uma norma só ser 
definitivamente aprovada quando existem aplicações 

reais, desenvolvidas por diferentes parceiros, que são 
capazes de interoperarem e colaborarem, o caráter 
aberto e independente dos organismos de governa-
ção, como o Internet Engineering Task Force (IETF), 
o Internet Assigned Numbers Authority (IANA) e a 
Internet Society. 

Hoje, a internet é constituída por cerca de 40 mil 
redes independentes, que se designam sistemas autó-
nomos, que se interligam livremente na base de acor-
dos comerciais de troca de tráfego entre cada um dos 
parceiros, com uma organização global vagamente 
hierarquizada, onde as necessidades correntes e as 
capacidades dos diferentes atores vão sendo respon-
sáveis pelo nascimento, morte e desenvolvimento das 
diferentes partes da internet.

É óbvio que esta organização tem limites e não é 
provavelmente a forma mais eficaz de lidar com confli-
tos e utilizações abusivas ou ilegais. No entanto, o pro-
blema é da mesma natureza da organização política. 
Uma ditadura esclarecida pode ser uma solução eficaz 
num dado momento, mas a sua repercussão a longo 
prazo é sempre catastrófica. É necessário aprender a 
viver e desenvolver os sistemas que se baseiam na cola-
boração, competição e interação controlada das partes.

A indústria dos telecom e o início da internet
O mundo das redes de computadores é periodica-
mente atravessado por intensos debates tecnológicos. 
Eis alguns exemplos: redes de datagramas versus re-
des de circuitos, controlo semiestático da qualidade 
de serviço versus controlo adaptativo descentralizado, 
OSI versus TCP/IP, ATM versus Ethernet ou ATM ver-
sus TCP/IP. O debate, como sempre em ciência e en-
genharia, só se resolve pela experimentação.

Na opinião do autor, naqueles debates, a indús-
tria de telecomunicações apoiou, pelo menos até ao 
final do século passado, quase sempre as soluções 
centralizadas, tecnologicamente mais atrasadas e 
sucessivamente relegadas para trás, quer pela evo-
lução tecnológica dos computadores quer pelo au-
mento da capacidade e baixa de preço dos canais de 
comunicação à distância. Usou também o mais que 
pôde os organismos de normalização internacionais 
como plataforma contra as soluções descentralizadas, 
abertas e testadas na prática que foram promovidas 
pelo IETF. Isso é natural, dada a matriz de pensamento 
e a maneira como esta indústria estava habituada a 
fazer negócios. Os atores dominantes nunca gostam 
de perder privilégios face aos novos.

O problema é não esquecer que o papel do Estado 
deve ser sempre o de pensar no bem comum e no fu-
turo. Por isso, é fundamental em cada momento criar 
os ambientes em que o novo também possa florescer, 
se este parecer promissor. Em ciência e tecnologia é 
fundamental que os Estados, as universidades Z
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e os outros atores incentivem o ambiente em que 
a internet nasceu e permitam que as inovações e as 
visões científicas de grande alcance se desenvolvam 
e desabrochem sem interferências nefastas. Infeliz-
mente, no campo das redes de computadores tal não 
tem sido a regra nem na Europa nem em Portugal.

A indústria europeia de computadores era pro-
tegida pelos Estados até ao final dos anos 80. Quase 
todos esses fabricantes europeus desapareceram entre-
tanto, por não conseguirem competir com a inovação 
e outras armas usadas pela indústria de computadores 
dos Estados Unidos. A indústria de telecomunicações 
europeia era um conjunto de grandes monopólios es-
tatais. Naturalmente, esses monopólios tinham muita 
força sobre os organismos que financiavam a tecno-
logia e em particular sobre a Comissão Europeia. Por 
isso, durante esse período, as soluções adotadas na 
internet eram apresentadas como não sendo senão 
uma “guarda avançada” das empresas americanas 
e os financiamentos e as energias eram canalizados 
para soluções europeias, “ditas melhores”. Não havia 
muito carinho por pensamentos independentes e ar-
rojados. Este problema não era confinado à Europa, 
mas manifestou-se de forma mais vincada deste lado 
do Atlântico.

1991, o ano zero da Internet em Portugal
No final dos anos 80, na Europa sentia-se também a 
necessidade de se desenvolverem redes de suporte à 
atividade científica. Esse debate centrava-se em Por-
tugal nas universidades e a FCCN — Fundação para a 
Computação Científica Nacional tinha como missão 
desenvolver os meios comuns de cálculo científico do 
tecido de investigação e desenvolvimento nacional. 
Dependente do financiamento da Comissão Europeia 
e do Estado português, a maioria dos atores com capa-
cidade de decisão inclinava-se para soluções de rede 
tradicionais. Uma solução baseada na tecnologia da 
internet e o estabelecimento de uma ligação nacional 
à internet não fazia parte da agenda.

Foi neste quadro que se formou um grupo de tra-
balho informal de universitários, o chamado Fórum 

IP, que conseguiu estabelecer um fórum de colabo-
ração entre diversas universidades e que conseguiu 
convencer a FCCN a subsidiar um pequeno projeto 
para testar a tecnologia da internet. O projeto viveu 
no essencial de voluntários e da reutilização de re-
cursos quase sempre adquiridos inicialmente para 
outros fins. Oficial ou oficiosamente, os organismos 
envolvidos foram: as Universidades de Lisboa, Nova 
de Lisboa, Técnica de Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto 
e Minho, e ainda o Inesc e o LNEC. Uma associação 
sem fins lucrativos, o PUUG — Grupo Português de 
Utilizadores so Sistema UNIX, também colaborou nos 
trabalhos devido às suas relações com a rede EUnet a 
nível europeu, pois na altura esta rede representava a 
parte mais abrangente do ramo europeu da internet.

Durante 1991 esses voluntários estabeleceram o 
backbone nacional da internet e interligaram-no com 
o backbone da NSFnet, nos Estados Unidos, via a rede 
da EUnet, estabelecendo uma ligação para Amester-
dão. Para o efeito, serviram-se do facto de a tecnologia 
da internet (Internet Protocol ou TCP/IP) ser muito 
flexível e como que “canibalizaram” todos os meios de 
comunicação de dados então disponíveis. Com efeito, 
todas as linhas usadas tinham sido adquiridas e pagas 
para outros efeitos. Em particular, a linha interna-
cional era paga pela Comissão Europeia e baseava-se 
em X.25, uma tecnologia hoje morta e enterrada, mas 
que à altura era a única forma de transmitir dados 
disponível em Portugal e financiável pela Comissão.

O domínio “.pt” foi montado e ficou operacional 
em novembro de 1991, tendo a infraestrutura nacional 
sido reconhecida oficialmente pelos organismos de 
gestão da internet em janeiro de 1992. Para a monta-
gem do DNS português contámos com a colaboração 
das Universidades de Stanford e Berkley nos Estados 
Unidos, o Inria em França, a rede universitária dos 
países escandinavos, a Nordunet, e ainda os operado-
res internet independentes UUnet e EUnet (embriões 
dos primeiros operadores comerciais da internet).

Em conclusão, a internet portuguesa nasceu em 
1991 por “iniciativa das bases”, mas a partir de certa 
altura a direção da FCCN percebeu o alcance do pro-

ENSAIO

A Internet é constituída por cerca de 40 
mil redes independentes, que se interligam 
livremente na base de acordos de troca 
de tráfego entre cada um dos parceiros

Z



agosto 2012 | Exame | 81

jeto e passou a atuar como entidade que o coordenava 
oficialmente e procurou obter algum apoio financeiro 
para o mesmo. A grande maioria da academia e a 
quase totalidade da indústria ignoraram o projeto. 
Em janeiro de 1992, existiam 25 domínios registados 
em Portugal e 820 endereços IP visíveis na internet. 

Nos anos seguintes, a internet foi-se expandindo 
nas universidades portuguesas sem grande exposição 
ao grande público. Durante esse período, fora das uni-
versidades, a internet apenas era acessível via o PUUG, 
que disponibilizava aos seus associados os serviços da 
rede EUnet, o operador de internet não universitá-
rio formado pelos grupos de utilizadores de sistemas 
UNIX, organizados a nível europeu.

Apresentação da internet à sociedade portuguesa 
Em 1990, no CERN é inventado o primeiro browser 
Web. Um par de anos depois, aparece nos Estados 
Unidos um primeiro programa de código aberto que 
permitia ao grande público navegar na internet — tra-
tava-se do Mosaic, o primeiro browser acessível de 
forma generalizada nos PC. Al Gore, então vice-pre-
sidente na Administração Clinton, lança o programa 
das “autoestradas da informação”. A internet baseada 
nos subsídios da National Science Foundation (NSF) e 
reservada à investigação e desenvolvimento é separada 
da internet comercial. Em 1992 é fundada a Internet 
Society (ISOC) por Vint Cerf, com o papel de dar à 

sociedade civil uma voz na evolução dainternet. Em 
1994, nos Estados Unidos a internet já é um fenómeno 
público e com atores comerciais.

No dia 29 de março de 1994, a FCCN, o LNEC, o de-
putado José Magalhães e o PUUG, com o apoio da Fun-
dação Luso-Americana para o Desenvolvimento que 
subsidiou a vinda a Lisboa de um representante da 
ISOC, organizam em Lisboa o seminário “Portugal na 
Internet”. É a primeira vez que a internet portuguesa 
é apresentada ao público português e aos jornalistas 
presentes em força na assistência. Nos dias seguintes, 
vários jornais generalistas e quase toda a imprensa 
especializada trazem artigos sobre a internet.

No final de 1994 e, em particular durante 1995, 
além das universidades e do PUUG, a internet passa 
a ser acessível através de várias ofertas comerciais, 
quer promovidas pela Portugal Telecom (PT) (via a sua 
empresa especializada na comunicação de dados — a 
Telepac) quer via várias start ups, nomeadamente a 
Esotérica, uma spin-off independente liderada por 
Mário Valente, a IP, uma spin-off do Inesc, e mais tarde 
a EUnet Portugal, uma spin-off da EUnet europeia e 
de alguns investidores portugueses, em conjunto com 
a equipa que no PUUG fornecia o serviço de acesso à 
internet aos seus associados.

A luta pelo controlo do negócio internet
No final dos anos 90, o negócio do acesso à internet 
era dominado pelos operadores de telecomunicações 
que acabaram por absorver todas as startups indepen-
dentes. De alguma forma, podemos falar da vingança 
dos telecoms. Com efeito, a internet nasceu como uma 
estrutura sobreposta (uma rede overlay) sobre as in-
fraestruturas de comunicações tradicionais, visto que 
no essencial, nos primeiros tempos, a internet usou 
apenas canais de comunicação fornecidos por essas 
infraestruturas. De 1994 a 1999, tornou-se claro que 
se os telecoms não comprassem as empresas internet, 
estas acabariam por lhes afetar gravemente o mer-
cado atual e emergente. O mesmo problema teve a 
Microsoft que para enfrentar a Netscape, spin-off que 
incluía os programadores do Mosaic, teve de alterar 
todo o seu posicionamento face à internet.

Durante os primeiros anos da década de 90 houve 
uma gigantesca luta em várias frentes entre os dois 
campos. Ao nível técnico foi a época em que o pro-
blema da qualidade de serviço saltou de repente para o 
palco. Até aí, este problema tinha sido menosprezado 
pelos investigadores da internet, pois a rede estava 
confinada a um ambiente para o qual o problema da 
qualidade de serviço não era demasiado agudo. Com 
a comercialização e a invasão dos negócios clássicos 
de telecomunicações (telefone e vídeo) pela internet, 
o cenário mudava.

Durante toda a década de 90 degladiaram-se duas 
correntes de solução. Por um lado, o tratamento Z

Datas Domínios 
DNS Portugal

Endereços IP 
Portugal

Endereços IP 
Europa

Portugal/ 
/Europa (%)

Janeiro  1992     25        820     141 308 0,58
Janeiro 1993     63    1 901      303 828 0,63
Janeiro 1994 117    3 382      587 135 0,58
Janeiro 1995 130     5 521 1 106 077 0,50
Janeiro 1996 411 12 698 2 284 750 0,56
Julho  1996 512 15 776 3 017 784 0,52

FONTE: JOSÉ LEGATHEAUX MARTINS, “EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INTERNET EM 
PORTUGAL”, INGENIUM — REVISTA DA ORDEM DOS ENGENHEIROS, 2.ª SÉRIE, N.º 17, 
MAIO DE 1997, PP. 70 A 78.

INFO  DOMÍNIOS E ENDEREÇOS INTERNET 
EM PORTUGAL NOS PRIMEIROS ANOS

NOTA: NAS PERCENTAGENS DE ACESSOS NÃO SÃO CONSIDERADOS OS ACESSOS 
VIA REDES MÓVEIS. FONTE: AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. – STATUS OF THE INTERNET 
REPORT – Q4 OF 2011

INFO  PORTUGAL NA INTERNET NO FINAL DE 2011

Indicador Valor 

Endereços IP diferentes Cerca de 2 800 000 

Acessos com velocidade > 5 Mbps 33 % 

Acessos com velocidade > 2 Mbps 87 % 

Acessos com velocidade < 256 Kbps Não significativo 

Tráfego que representa ataques 0,2 % 
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da qualidade de serviço de forma adaptativa, des-
centralizada e concentrada na periferia da rede, solu-
ção que no essencial vingou e é adotada atualmente. 
Em alternativa, a solução clássica, semicentralizada, 
baseada num estrito controlo pelo coração da rede 
sobre as comunicações da periferia. Mais uma vez 
se assistiu a uma luta entre o campo internet que, 
via o IETF, promoveu soluções descentralizadas, e o 
campo mais tradicionalista que propunha soluções 
inadequadas para a escala da internet. Estas últimas 
soluções não foram adotadas, mas não deixaria de ser 
curioso fazer uma análise de quanto dinheiro foi in-
vestido na Europa em projetos de investigação sobre 
redes de computadores baseadas nos princípios que 
acabaram por morrer. Mais uma vez se reconheceria 
que é possível levar os organismos de apoio à inves-
tigação a apoiarem o velho contra o novo.

As resistências nacionais
Apesar de numa vertente diferente, este tipo de ten-
sões são bem conhecidas do autor, pelo menos no caso 
português. Antes de 1994, a internet era no essen-
cial desconhecida da administração da PT, do ICP (o 
organismo regulador hoje a Anacom — Autoridade 
Nacional de Comunicações)  e da administração pú-
blica em geral. Com efeito, as primeiras ligações à 
internet do ICP, da PT e da Marconi (o seu braço para 
as comunicações internacionais) foram feitas via o 
PUUG por iniciativa de departamentos técnicos desses 
organismos.

No entanto, no início de 1995, o ICP moveu dois 
processos ao PUUG. Um tinha que ver com o facto 
de o PUUG utilizar equipamentos de ligação à rede 
telefónica não homologados pelo regulador e outro 
por o PUUG dar acesso à internet sem ter licença de 
operador de telecomunicações.

No caso dos modems, o ICP tinha formalmente 
razão. Com efeito, a legislação só permitia a ligação à 
rede telefónica de equipamentos por ele homologa-
dos. Mas obter o licenciamento dos modems requeria 
uma processo administrativo caro e prolongado que 
afastava os importadores dos equipamentos mais 
acessíveis. No entanto, a maioria dos equipamentos 
de qualidade que ainda não estavam homologados em 
Portugal, estavam-no nos maiores países europeus 
e eram muito mais acessíveis através de importação 
direta. Tanto quanto me é dado observar, o pesado 
e caro processo de homologação local apenas servia 
para proteger o mercado de alguns grandes importa-
dores de equipamentos de telecomunicações. Todas 
as lojas voltadas para o grande público vendiam mo-
dems mais baratos, não homologados e, tanto quanto 
eu saiba, o ICP nunca fez nenhuma apreensão desses 
modems (que eram ligados pelos compradores à rede 
telefónica pública).

O segundo processo era mais curioso. Com efeito, 
se o acesso à internet for feito montando os protocolos 
e serviços da internet sobre os serviços de telecomu-
nicações dos operadores da rede telefónica, não é pos-
sível classificar um serviço de acesso à internet como 
um serviço de telecomunicações, mas antes como um 
serviço de valor acrescentado, como demonstrei aos 
técnicos do ICP. O entendimento oficial do ICP não era 
esse em 1995, ano em que a Telepac começou a oferta 
em força do seu serviço ao público.

Curiosamente, em 1999, durante o executivo PS de 
António Guterres, o governo português, via o regula-
dor, obrigou a PT a fornecer condições de terminação 
das chamadas telefónicas que viabilizaram econo-
micamente o fornecimento de acesso à internet por 
operadores sem infraestrutura própria. Nessa altura, 
também deixou de ser necessária licença de operador 
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de telecomunicações para fornecer serviços de acesso 
à internet. Esta questão deixou de ser relevante hoje, 
dado que as redes de telecomunicações passaram 
a suportar ao nível rede os mesmos protocolos que 
a internet e não existe muito espaço ou viabilidade 
económica para operadores de acesso à internet sem 
pelo menos uma rede física própria.

A primeira década do século xxi e os desafios do futuro
A internet tem pela sua frente grandes desafios tec-
nológicos, quase todos eles ligados à escala: subida do 
tráfego, do número de utilizadores e dos dispositivos 
ligados, e subida das necessidades de computação e de 
armazenamento de dados. Outra linha de problemas e 
desafios está ligada à segurança em geral e à proteção 
de dados em sistemas de computação em nuvem. À 
medida que mais e mais serviços e atividades sociais 
e económicas ficarem dependentes da internet mais 
a sua robustez, segurança e resiliência será crítica. No 
entanto, alguns dos desafios mais críticos não são so-
lúveis apenas no plano tecnológico. Gostaria de focar 
apenas dois aspetos, distintos mas interligados: o da 
defesa dos direitos individuais e o da governação da 
internet.

Nas últimas décadas, foram desenvolvidas técnicas 
de análise de dados aplicáveis a volumes inimaginá-
veis de dados. Estas técnicas são muito interessantes 
cientificamente e valiosas para a medicina, ambiente, 
etc., mas também para a publicidade, os estudos de 
mercado, as companhias de seguros, os políticos, 
as polícias, os ditadores, entre outros. Nas suas ver-
sões benignas permitem tirar conclusões sobre ten-
dências, sem identificarem os indivíduos. Nas suas 
formas mais agressivas, mas também mais valiosas, 
permitem tirar conclusões sobre pequenos grupos, 
nichos de mercado e até sobre indivíduos singulares.  
A internet tem potenciado o desenvolvimento destas 
técnicas e o modelo de negócio de alguns gigantes 
bem conhecidos baseia-se nas mesmas. Essas práticas 
potenciam um ataque à privacidade e podem servir 
propósitos com consequências muito funestas para as 
pessoas. Infelizmente, existe pouca consciência deste 

problema e as legislações nacionais são instrumentos 
insuficientes nesta época de total globalização. 

Mas o problema não se coloca apenas na esfera 
dos indivíduos e no acesso aos seus dados por insti-
tuições privadas. Para a grande maioria dos governos, 
incluindo os das potências com organizações políticas 
democráticas, o modelo mais interessante de gestão de 
dados passa por concentrá-los em gigantescas nuvens 
de dados, controladas ou pelo menos acessíveis ao 
governo. As motivações de segurança nacional são ge-
ralmente invocadas para esse efeito. No entanto, como 
é difícil blindar totalmente qualquer Estado contra a 
sua apropriação e manipulação por grupos, os riscos 
de tal aproximação é por demais evidente.

O outro aspeto que julgo crítico é o da governação 
da internet. Como é evidente, a rede é um instrumento 
de grande valor. Trata-se de um exemplo bem claro de 
algo que vale muito mais do que a soma das partes. 
Tentar controlar a sua governação, a sua utilização e 
potencial evolução é de grande valor e uma tentação 
gigantesca. Utilizá-la também como instrumento de 
dominação e de agressão entre Estados, ou destes so-
bre as suas populações está em cima da mesa.

Existem pelo menos duas tendências bem defi-
nidas sobre o futuro da governação da internet. A 
defendida pela Internet Society (ISOC) que passa por 
tentar preservar o mais possível o espírito inicial de 
abertura, inovação, neutralidade, competição e des-
centralização com interoperação, entre outros. No ou-
tro extremo situa-se a posição defendida por alguns 
Estados de potências emergentes que pretendem que 
a internet passe a ser controlada pela IUT (Interna-
tional Telecommunications Union — um organismo 
do âmbito das Nações Unidas) que foi sempre um 
organismo que atuou como agente de poderes esta-
belecidos que souberam e conseguiram captar muitos 
Estados e colocarem-nos ao seu serviço. Na minha 
opinião, esta segunda tendência representaria um 
significativo retrocesso como procurei demonstrar 
recorrendo a vários exemplos durante a evolução da 
internet. Fiquem atentos e cultivem o espírito crítico, 
por favor. E

Tentar controlar a governação, a utilização 
e a evolução da rede é uma tentação. 
Utilizá-la como instrumento de dominação 
e de agressão está em cima da mesa
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A Indústria de Telecomunicações apoiou 
quae sempre as soluções centralizadas, 
tecnologicamente mais atrasadas e usou os 
organismos de normalização internacionais

Os Estados, a Universidade e os outros 
actores devem incentivar o ambiente em que 
a Internet nasceu e permitirem à inovação  
e às visões científicas desenvolverem-se

A grande maioria da academia e a quase 
totalidade da indústria ignorou o projecto. 
Em Janeiro de 1992 existiam 25 domínios 
registados em Portugal e 820 endereços IP 

No final dos anos 90 o negócio do acesso 
à Internet era dominado pelos operadores 
de telecomunicações que acabaram por 
absorver todas as startups independentes. 

Foram desenvolvidas técnicas de análise de 
dados aplicáveis a volumes inimagináveis 
de dados.Nas suas formas mais agressivas, 
permitem tirar conclusões sobre indivíduos


