
As notícias desapareci-
das no Google Programa
informático português permite
comparar links que aparecem
num país mas não noutros. O

Expresso foi comparar notí-
cias de figuras públicas por-
tuguesas no Google e detetou
discrepâncias. P2O



Pesquisa Programa informático português permite comparar links que aparecem num país mas não noutros

O mistério das notícias
desaparecidas no Google

Textos HUGO FRANCO

m menos de dois me-
ses, 638 portugueses
pediram à Google para
remover notícias e links
incómodos, ao abrigo da
decisão do Tribunal de
Justiça da União Euro-
peia, de 13 de maio, que
deu razão ao espanhol

Mário Costeja González no braço de
ferro contra o motor de busca. Embo-
ra a empresa não revele a identidade
destes portugueses (nem dos 70 mil
europeus que fizeram o mesmo tipo
de pedido), é possível, através de uma
ferramenta criada há poucos dias por
uma equipa do Departamento de In-
formática da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL) obter
algumas pistas sobre links que apare-
cem num determinado país mas não
surgem noutro.

O Expresso fez a experiência. Depois

de pesquisar os nomes de mais de uma
dezena de figuras públicas portuguesas
envolvidas em notícias que criaram
polémica, conclui-se que há artigos que
não aparecem logo nas primeiras pági-
nas do google.pt (ainda que haja outros
sobre o mesmo assunto), mas saltam à
vista em versões do motor de busca de
outros países. Estavam lá antes e desa-

pareceram? Não é possível responder.
Clicando em http://missinks.fc.ul.pt/ , o

link desta ferramenta criada pela equi-
pa do departamento de informática da
FCUL, é possível aperceber algumas
discrepâncias. Acontece por exemplo
com o secretário de Estado João Al-
meida ou o ex-ministro Miguel Relvas.

"Não é possível concluir que quando
um link desaparece seja resultado de
um pedido de remoção, mas todos os

pedidos têm como consequência o de-
saparecimento desses links em apenas
algumas versões do motor de pesquisa,
dado que a remoção não é feita global-

mente em todas as versões", explica
Francisco Couto, professor do Depar-
tamento de Informática da FCUL e
coordenador deste projeto. Isto porque
o Google do Canadá, do Brasil ou da
Austrália não está abrangido pela deci-
são do Tribunal de Justiça da UE.

Um exemplo a partir desta ferramen-
ta (e não vale a pena fazer a pesquisa
fora do link da FCUL, pois a tecnologia
da Google deteta que a busca é feita a
partir de Portugal, modificando os ter-
mos de pesquisa): uma notícia, de janei-
ro de 2011, de que o agora secretário de
Estado da Administração Interna, João
Almeida, na altura deputado do CDS-
-PP, conduziu com excesso de álcool no

sangue não surge nas primeiras dez pá-
ginas do google.pt (nem nas seguintes),
mas aparece logo na segunda do Google
do Canadá. E só se acede a essa notícia
em concreto na versão portuguesa do
motor de busca depois de se juntar o

nome e o tema na mesma pesquisa.



Contactado pelo Expresso, o político
do CDS preferiu não fazer comentários.

Outro: um artigo de julho de 2012, a
dizer que Miguel Relvas se tinha apai-
xonado no Governo, não consta das

primeiras 70 páginas da versão portu-
guesa do Google. Mas está na primeira
no Canadá. Também o ex-ministro op-
tou por não fazer qualquer declaração.
Vários estudos provam que a primeira
página do Google recebe 95% dos cli-

ques, contra apenas 4% da segunda.

O aviso e a censura

Um nome que estava até quinta- feira na
lista do sítio norte-americano "Hidden
from Google", que identifica casos de

pessoas que pediram ao motor de busca

para removerem notícias e links que
lhes são desfavoráveis, era o de Carlos
Silvino, que cumpre 15 anos de prisão
por abuso sexual de menores na cadeia
da Carregueira. Segundo a pesquisa
feita por Afaq Tariq, um programador
informático norte-americano de Nova
Jersey (que contou com a ajuda de jor-
nalistas, advogados e outros especia-
listas para cruzar dados na internet),
trata-se de um artigo do sítio da BBC
News, de 3 de setembro de 2010, sobre

o processo Casa Pia, intitulado 'Portu-

guese child abuse defendants' ('Portu-
gueses acusados de abusos sexuais'):
"Carlos Silvino, conhecido como Bibi, é

um ex-motorista e um antigo aluno da
Casa Pia. É o único réu que confessou

alguns dos crimes. E também incrimi-
nou outros dos acusados." São estas as

primeiras linhas do curto perfil escrito
pela BBC sobre Silvino, que ainda há
pouco mais de uma semana não apare-
cia imediatamente na pesquisa.

Esta semana, no entanto, a notícia

estava já disponível no motor de bus-
ca na Alemanha, país onde teria sido

bloqueada. E o nome de Carlos Silvino
deixou de ser mencionado na lista do
"Hidden from Google". O Expresso
perguntou se Carlos Silvino fez algum
tipo de pedido à Google, mas o seu ad-

vogado, Pedro Dias Pereira, optou por
não comentar. Já a Google respondeu
não falar "sobre casos particulares"
nem "sobre as razões dos pedidos."

Se há duas semanas, ao pesquisar um
nome no Google surgisse, no final da
página, este aviso: "Alguns resultados
podem ter sido removidos ao abrigo
da legislação de proteção de dados da
Europa", seguido de um link para a pá-
gina que explica a diretiva do Tribunal
de Justiça da União Europeia sobre o

'direito a ser esquecido', o mais prová-
vel é que essa pessoa tivesse feito um
pedido de remoção ao motor de busca
de alguma notícia que lhe era desfavo-
rável. Eram poucas as pessoas com di-
reito a estes alertas automáticos. Hoje,
o alerta aparece em muitos dos nomes
pesquisados. "Nos últimos tempos, o
aviso tem sido generalizado a quase
todas as pesquisas que fazemos com
nomes de pessoas. Isto garante que a
identificação dos links removidos seja
agora mais complexa", diz Francisco
Couto. E acrescenta: "Este alerta da
Google é uma demonstração de que a
aplicação deste tipo de medidas tem os

seus efeitos perversos, pois o utilizador
fica com a perceção que o acesso à in-
formação está a ser censurado."

Nas últimas semanas, a empresa tem
estado sob fogo cerrado dos media,
autoridades e cidadãos europeus, que
a acusam de "censura", ao confundir o

direito a ser esquecido com o do aces-

so livre à informação e liberdade de
expressão. "Estamos conscientes de

que esta é uma questão complexa. Es-
tamos a iniciar este processo e a tentar
melhorar à medida que avançamos
no estudo que estamos a fazer acerca
de 70 mil pedidos de remoção", diz
ao Expresso fonte oficial da empresa
norte-americana.

"O Tribunal de Justiça da UE delegou
competências a empresas multinacio-
nais para decidir sobre a gestão de da-

dos, em vez de determinar recomenda-

ções ou imposições sobre políticas de

proteção de dados e conteúdos", critica
David Monteiro, coordenador executi-
vo da pós-graduação em Comunicação
Estratégica Digital, do Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade de Lisboa. Opinião
partilhada por Francisco Couto: "Todo
este processo acabou no final por dar o

poder de 'censura' a uma empresa pri-
vada, com sede fora da União Europeia,
que ela própria não queria ter."

hfranco@expresso.impresa.pt

ATÉ QUINTA-FEIRA,
O NOME DE CARLOS
SILVINO ESTAVA
NUMA LISTA DE
PESSOAS QUE
PEDIRAM À GOOGLE
PARA REMOVER
NOTÍCIAS
DESFAVORÁVEIS



A saga da dívida do

advogado espanhol
Mário Costeja González, de 58 anos,
deixou de ser um cidadão anónimo
desde 13 de maio, dia em que
o Tribunal de Justiça da União
Europeia lhe deu razão na batalha
legal que travou contra a poderosa
Google. O advogado e calígrafo
espanhol pretendia que o motor
de busca removesse um artigo
publicado, há 16 anos, no jornal
"La Vanguardia" sobre uma dívida

que já não tinha. E conseguiu.
Uma pesquisa feita no Google
usando apenas o nome do cidadão

espanhol não permite chegar
até ao documento em pdf do
"La Vanguardia". Mas a versão
digitalizada da edição do jornal
espanhol de 19 de janeiro de 1998
continua a estar disponível
para quem quiser lê-la. Na página 23
ainda se encontra o comunicado
do Ministério do Trabalho
e dos Assuntos Sociais a informar
que o apartamento do advogado,
situado em Barcelona, está à venda

por 8,5 milhões de pesetas (ao lado
da notícia sobre Ramón Sampedro,
o tetraplégico que se suicidou
depois de anos de luta pelo direito
à eutanásia). Isto porque o tribunal
determinou que o jornal estava

protegido pela liberdade
de expressão, não o obrigando
a retirar a página. As últimas
declarações feitas por Mário Costeja
González são de congratulação.
Numa entrevista a um jornal,
confessou estar contente
com os novos passos dados
pela Google para proteger
a privacidade dos cidadãos

europeus.

TRÊS PERGUNTAS A

Francisco Couto
Professor do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

? Como funciona a ferramenta
criada pela Faculdade de Ciências que
pesquisa links no Google?
? A ferramenta pede ao utilizador para
fornecer um conjunto de termos de

pesquisa, e esta identifica os links que
aparecem nas primeiras duas páginas
de resultados numa versão do motor de

pesquisa (por exemplo, google.ca, do

Canadá) e que não aparecem nas quatro
primeiras páginas de uma outra versão
do motor de pesquisa (por exemplo,
google.pt, de Portugal). As versões dos

motores de pesquisa a usar na comparação
podem ser selecionadas pelo utilizador. A
análise da versão da ferramenta on-line
foi limitada às duas e quatro primeiras
páginas de resultados, devido ao limite do
número de pedidos que o Google permite.
A ferramenta não gera nova informação,
apenas automatiza um processo que pode
ser efetuado manualmente por qualquer
utilizador. Na versão on-line pode-se
verificar os links que estão desaparecidos
nas primeiras páginas de uma determinada
versão do motor de pesquisa.

? O Google pode estar a correr o risco
de pisar a fronteira entre o direito ao
esquecimento e o direito da opinião
pública à informação? Há ou não algum
tipo de censura a ser feita?
? O método utilizado para remoção de
links é no mínimo pouco eficaz, dado que
qualquer um de nós pode fazer a mesma
pesquisa e obter os resultados completos
numa versão do motor de pesquisa fora
da União Europeia. O paradoxo do caso
do Mário Costeja — que, ao pedir para ser

esquecido, acabou por ficar mundialmente
conhecido pelas suas dívidas — é um outro

bom exemplo da pouca eficácia destas
medidas. Este tipo de regulamentação pode
também, no meu entender, ser uma forte
barreira à inovação, pois as empresas de

tecnologias de informação terão de ter em
conta que a qualquer momento alguém
lhes pode pedir não só para remover
informação mas também para gerir o

processo de pedidos e verificação destes,

que não são poucos. O motor de pesquisa do

Google sempre se evidenciou pelo sucesso

das suas abordagens automáticas de

classificação de informação, com enormes

vantagens para ambos os produtores e

consumidores de informação, e qualquer
tentativa de manipulação manual dessas

classificações é no fundo um entrave ao
direito à informação, criando desigualdades
no acesso a esta.

? Tem conhecimento de alguns links ou
notícias que o Google tenha voltado a

repor, depois da polémica em Inglaterra
na semana passada?
? Na sequência dessa polémica, o

Google admitiu alguns problemas com a

implementação do processo e repôs alguns
dos links para notícias que previamente
tinha retirado. A empresa explicou
que está ainda a ajustar-se a este novo

paradigma, e por isso é um trabalho em

progresso que ainda não está concluído.
Isto evidencia mais um problema que
pode surgir com o desenrolar do processo,
já que não existe uma forma simples e

direta de controlar se os links que dão boa
visibilidade a uma entidade podem ser
retirados através de um pedido ilícito de
uma entidade concorrente que, de entre
os 70.000 pedidos, passe na verificação
do Google.



Europa está
mesmo a vigiar

Os espanhóis temem um excesso
de zelo da Google, enquanto os
britânicos já obrigaram o motor
de busca a voltar atrás
A Agência Espanhola de Proteção de Da-
dos (AEPD) está de olho no Google desde

o fim da batalha legal entre Mário Costeja
Gonzaléz e a empresa da Califórnia, se-

guindo com atenção a aplicação prática
das notícias removidas à luz da delibera-

ção sobre o "direito ao esquecimento".
O porta-voz desta entidade fiscalizadora

lembra que o Google tem de cumprir o

que exige a sentença do tribunal euro-
peu e remete ao Expresso as declarações
recentes feitas à agência de notícias es-

panhola Efe por José Luís Rodríguez, o

presidente da AEPD: "O Google comu-
nica aos editores, sejam meios de comu-

nicação ou responsáveis de páginas web,

que eliminaram um link de um resultado
de pesquisa porque uma pessoa o pediu.
Essa comunicação não está exigida na
sentença e estamos a analisá-la, porque
pode constituir uma infração adicional
danormativa de proteção de dados." Este

responsável acrescentou que "a sentença
tem um carácter vinculativo, mas tam-
bém um alcance limitado" daí que "não se

pode, amparando-se nela, ter um excesso
de zelo". E avisa que a empresa não pode
"realizar outras atividades que não são
necessárias".

Foram cerca de seis mil os espanhóis
que preencheram o formulário on-line
do Google para poderem ser esquecidos
na internet. E estão em quarto lugar, logo
atrás dos franceses, alemães e ingleses.

Os meios de comunicação social bri-
tânicos têm sido dos mais críticos em
relação à política seguida pelo motor de
busca. "É como entrar numa biblioteca
e queimar os livros de que não se gosta",
ironiza Martin Clarke, diretor do "Daily
Mail", diário que recebeu uma notifica-

ção do Google sobre algumas notícias
relacionadas com um árbitro da Primeira
Liga Escocesa, Dougie McDonald, que se

retirou do futebol depois de ter mentido
sobre os motivos que o levaram a marcar

um penálti num jogo entre o Celtic e o

Dundee United. Outros jornais britâni-
cos receberam o mesmo tipo de avisos
sobre este caso, mas também de outros

que envolvem um ex-diretor do banco de
investimento Merril Lynch ou um casal

que teve relações sexuais num comboio.
Perante a pressão dos jornais, o motor de
busca recuou no início do mês, voltando
a colocar notícias em vários sites — "The
Guardian", "The Independent", BBC e

"Daily Mail" — que tinham sido removi-
das "em algumas versões europeias do

Google".
Reunião portuguesa para a semana

Em Portugal, a Comissão Nacional de

Proteção de Dados (CNPD) diz estar a
"acompanhar as medidas que vão sendo
tomadas pelas empresas para dar cum-
primento às exigências legais de proteção
de dados, na interpretação dada pelo Tri-
bunal Europeu", salienta Filipa Calvão,
a presidente da CNPD. Numa resposta
enviada por e-mail, esta responsável re-
vela estar prevista "a realização, para a
semana, de uma reunião com empresas
detentoras de motores de busca, para dis-
cutir a aplicação prática das questões-cha-
ve" presentes no acórdão. Filipa Calvão
frisa que "o tribunal deixou bem claro que
os interesses económicos das empresas
detentoras dos motores de busca não
prevalecem relativamente ao direito das

pessoas não verem os seus dados pessoais
(disponíveis on-line)".

Esta semana, o Bing, motor de busca da

Microsoft, juntou-se à Google e irá aplicar
a diretiva do Tribunal de Justiça da União
Europeia de 13 de maio. Desde quinta-
feira, qualquer cidadão europeu pode
preencher o formulário on-line do Bing
para remover algum link com informa-
ções que já "não têm relevância nem in-
teresse público" e lhe sejam prejudiciais.
A eliminação desses links só se aplica às

buscas feitas através do nome e apelido,
mas não pelos acontecimentos, tal como

já acontece com o Google.
com RUI GUSTAVO



Opinião
Por Miguel Cadete

ELES SABEM
TUDO

Quem
não gosta de ter

resposta para tudo? O

Google tem. Mas a ques-
tão não é tanto provar,

como dizia Millôr Fernandes,
que "quem sabe tudo anda mui-
to mal informado". É óbvio que
cheguei a esta frase do humoris-
ta brasileiro através do Google,
mas não sei o que vou ter que
"pagar" por isso. Quase todos
nós encaramos esta ferramen-
ta de pesquisa como um quase
milagre. Porque julgamos ser à
borla. E, na verdade, os seus uti-
lizadores não pagam qualquer
montante por aceder ao seu
serviço; mas também se sabe

que é um dos maiores negócios
do mundo. Porque cobra pu-
blicidade: as suas receitas têm
origem nas empresas que ali
investem para que as respostas
que o Google dá sejam umas e

não outras. Ainda assim, pode-
mos considerar que é um jogo
praticado com conhecimento
por ambas as partes. Ou não?

Declaração de interesses: o

Google é um dos responsáveis
pelo acelerar da crise que fus-

tiga a imprensa há décadas,
fustigando o sector com o des-

pedimento de jornalistas de-
vido à deslocação das receitas

de publicidade dos meios tra-
dicionais para os meios online.
Isso quer dizer que o Google, tal
como o Facebook, oferece aos
seus anunciantes uma proposta
imbatível, pois a publicidade é

dirigida certeiramente aos seus

alvos, de acordo com a informa-
ção que os seus utilizadores in-
troduzem no sistema. O mode-
lo prefigura uma clara invasão
de privacidade que só pode ser
aceite se todas as partes tiverem
conhecimento dela. Os exem-
plos são inúmeros e atualmente
correm dois processos inter-
postos por estudantes de duas
universidades californianas
porque o Google "vê" a corres-
pondência dos utilizadores do
seu sistema de email — o gma-
il —

, adaptando a publicidade
que serve de acordo com aquilo
que está escrito nas missivas.
Mas também sabe onde esta-
mos, geograficamente falando,
caso utilizemos o Google Maps.
Conhece todos os vídeos que vi-
sionamos no YouTube. De uma
forma geral, tem informação
muito detalhada sobre o que
pesquisamos, pois conhece, e

armazena por um período de
tempo indefinido, todas as pa-
lavrinhas que escrevemos no

seu campo de pesquisa. Sem
qualquer regulação externa.

Isso quer dizer que ninguém
controla o que o Google faz com
essa informação. Não sabemos
se todas as palavras associadas
a doenças que cada um de nós

pesquisa no Google não foram
vendidas a uma companhia de

seguros. Se os produtos finan-
ceiros que nos parecem apetecí-
veis não foram transmitidos aos
bancos. Se os automóveis que
mais adoramos não são já do
conhecimento de alguma marca
desse ramo; ou se as viagens
com que sonhamos não podem
fazer parte da informação na
posse de alguma agência. O

Google não tem praticamen-
te concorrência e assim sendo
não há muito por onde escolher.
Claro que, à partida, todos esta-
mos de boa-fé. Mas as práticas
menos respeitáveis surgem em
tempos difíceis; ou quando aci-
onistas de uma grande empresa
exigem resultados maiores, ou
mais rapidamente. O slogan do

Google é, precisamente, "Don't
Be Evil", mas quem nos garante
que seja mesmo assim?

mcadete@impresa.pt


