201 IÓAGO 20161 TERÇA-FEIRA

I~ de Aveiro

Espaço Europe Dürect

r1

1

1

Centro de Informação de Aveiro

Artigo de Opinião

Jean Claude-J

ck r e o Merca o Único

mave na
‘““~0

o

a

a

o

E

o.

e

vitimas de hackers, que
conseguiram aceder aos
dados do cartão de cidadão,
ao número de telelone ou
mesmo às contas bancárias,
Cada vez há mais facilidade
nisso, devido à crescenie
utilização da Internei por parte
dos particulares e, muitas
vezes sem qualquer tipo de
segurança as pessoas lazem
transferênclas bancárias ou
outro tipo de transferência de
dados pessoais, que são
fáceis de aceder e que podem
colocar em causa a privacida
de de cada um.

Pelo que parece,
Há quem diga Ano novo, vida nova”,
mercado digital único e não
as pessoas sentem-se cada
mas nós dizemos Presldente novo,
vinte e oito mercados
vez menos seguras a
medidas novas”. Pois é, com a saida
a puxarem a corda cada
utilizarem dados pessoais
do nosso português da presidência
um para o seu lado
na Internei,
da Comissão Europeia .e com a
mas ao mesmo tempo usam-na
entrada de Juncker, as mudanças
cada vez mais para transferir
que nos esperam parecem ser Dessa forma pretende tornar mais
fácil o acesso a diferentes bens,
muitas
esses mesmos dados.
serviços e capitais,
O que vimos mais, hoje em dia, são As eslalisticas dizem que cerca de
Juncker pretende assegurar
pessoas a queixarem-se que foram 50% dos utilizadores das redes tecno
que a Europa possui um
lógicas têm preocupação
com a fraude e isso tem tido
consequãncias no cresci
menio tecnológico. Deste
modo, os agenteg económi
cos sofrem com esta falta
4
de conliança, as empresas
ficam com os seus horizon
tes mais Iimiiados e, conse
quentemente os consumi
dores. Para além disto tudo,
também perdem os gover
nos, por não conseguirem
utilizar as ferramentas
digitais de lorma eficiente
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Serve então-.esia aposta de Juncker
reestabelecer a confiança das pessoas
no mundo digital, quebrando as
barreiras nacionais de regulação nas
lelecorn~icações, dos direitos de
autor e da legislação de proteção de
dados e do direito da concorrência
Caso esies objetivos soberbos sejam
alcançados todos os cidadãos
europeus poderão beneliciar, e muito,
da rede online, através da uniformiza
ção da UE, visto que desaparecerão as
taxas roaming. para não falar das
Implicações favoráveis que esta
medida causa no crescimento econó
mico. Sim, as suas implicações
preiendem gerar um aumento de
quase 500 biliões de euros de cresci
menio na Europa. Mas o mais Impor
tante relere-se ao facto de através dos
maiores conhecimentos tectológicos
da população seja possível a criação
de novos empregos e, assim diminuir
a taxa de desemprego. Porém, tal

como todo o portugués diz, e muito
bem, “isto é tudo muito bonito,
mas. -,
Cabe a todos nós
proteger a nossa Informação
pessoal, através de alguns
cuidados simples que
todos podemos ter.
Primeiro. nunca partilhe informação
caso não seja estritamente necessário,
Depois, elimine todas as contas online
que já não utiliza, usando sempre
dilerentes passwords. Por fim, termi
ne sempre a sessão quando não está a
utilizar as suas contas onlirte e nunca
laça transações sensiveis em redes
wift públicas.
Para além disso, acredite que ao fazer
estas pequenas mudanças pode
ajudar a economia a crescer sem
grande sacrifício,
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