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  Depois de ter escrito um PDF introdutório descrevendo as orientações 
fundamentais da Ciber Democracia, várias questões surgem em relação à 
sua estabilidade e eficiência. Este PDF servirá portanto para listar os 
potenciais problemas e possíveis soluções. Foi decidido dividir a lista em 
quatro categorias principais: privacidade, segurança, fraude e custo. Iremos 
agora proceder à sua análise: 
 

PRIVACIDADE 
 

  O problema da privacidade na Ciber Democracia pode ser subdividido em 
dois problemas menores: privacidade pessoal e privacidade colectiva. 
Este problema tenta traçar um paralelo com os sistemas de votos 
democráticos representativos tradicionais. Nesses sistemas tradicionais, 
tanto a privacidade pessoal e colectiva são salvaguardadas dado que o voto 
é anónimo, tanto ao nível pessoal (cada voto é anónimo) como ao nível 
colectivo (os resultados em cada estação de voto são parcialmente 
anónimos, dado que os números são posteriormente acumulados a um nível 
regional e depois nacional). O mesmo também pode ser alcançado na Ciber 
Democracia. Como sugerido em “Ciber Democracia: Uma abordagem 
descentralizada e reformista da política”, cada cidadão recebe um nome de 
utilizador e uma palavra-passe que podem usar para aceder ao sistema de 
votação digital. O sistema de PGP proposto também permitiria um grande 
grau de privacidade. Todos os nomes de utilizador seriam presumivelmente 
anónimos; contudo, não podemos esquecer a componente de discussão do 
sistema de voto digital. Antes de cada voto, um certo tempo de discussão é 
estabelecido , no qual os utilizadores podem discutir localmente (de uma 
forma descentralizada, através dos fóruns ou outras formas de media 
participativo) as suas opiniões, trocar ideias e discutir uns com os outros. 
Portanto, algum grau de customização deve ser permitido; os utilizadores 
deveriam poder mudar o seu nome de utilizador de modo a responder uns 
aos outros mais facilmente durante as discussões (e reconhecer o alvo da 
discussão). Dado que a contagem de votos seria feita por um 
computador/servidor, mesmo que os utilizadores decidissem usar os seus 
nomes reais, não haveria nenhum risco de os votos serem discriminados ou 
ignorados devido à identidade, desde que o computador/servidor esteja 
protegido de ataques digitais/físicos (um pressuposto realista, a ser 
discutido posteriormente na categoria “Segurança”). Se extrapolarmos esta 
solução para a esfera da privacidade colectiva, veremos como o mesmo 
problema é resolvido pela mesma lógica aplicada à privacidade pessoal, 
através da não ambiguidade da contagem de votos digital. Assim, 
avançamos para a próxima categoria: “Segurança”. 
 

SEGURANÇA 
 

 Existem duas grandes ameaças de segurança para o correcto 
funcionamento da Ciber Democracia. Uma é física enquanto a outra é 
digital. A ameaça física de segurança pode vir como um ataque deliberado 
por um indivíduo ou grupo de indivíduos com o propósito de destruir, alterar 
ou controlar o sistema. Os acidentes também podem ocorrer. Como 
mencionado em “Ciber Democracia: Uma abordagem descentralizada e 
reformista da política”, uma possível solução poderá vir pela capacidade do 
sistema enviar um aviso, pedindo um voto na sua manutenção. Contudo, 



isto por si só poderá não ser suficiente. Um dos grandes problemas que o 
sistema enfrente é o facto de, se se encontrar centralizado numa única 
localização física, a probabilidade de uma falha sistémica é muito maior face 
a um ataque físico. Uma alternativa consiste em aplicar computação 
distribuída. Como o nome sugere, “um sistema distribuído consistem em 
vários computadores autónomos que comunicam através de uma rede de 
computadores. Os computadores interagem uns com os outros com o 
intuito de atingir um objectivo comum”[1]. Um exemplo de sucesso da 
computação distribuída consiste no projecto do departamento da 
Universidade de Standford chamado Folding @ Home [2]. Ao espalhar a 
localização física do sistema ao ter mais do que um “backup” físico, a 
probabilidade de um colapso sistémico devido a um ataque físico (e digital) 
é reduzido. Contudo, esta solução não cobre todas as ameaças de um 
ataque digital. Também existe a possibilidade de um grupo de pessoas, 
usando o sistema (através da votação), pudesse aproveitar-se de uma 
maioria de votos e votar em alterações que lhes dessem privilégios/poder. 
De notar que esta possibilidade também é real em democracias 
representativas, mas que o número esmagador da população que vota, 
torna esta realidade muito difícil. Contudo, como a Ciber Democracia propõe 
um sistema descentralizado, mais orientado para a democracia da 
comunidade, este perigo tornasse maior. Uma forma de resolver este 
problema é instaurar um tipo de contagem de votos que dá prioridade aos 
membros mais antigos e participativos (por exemplo: alguns votos contam 
mais do que um voto por pessoa). Se as comunidades locais adoptassem o 
seu próprio fórum, um sistema de reputação poderia ser implementado, e a 
contagem dos votos poderia ter essa reputação em consideração, 
analisando a interacção de cada cidadão com a comunidade e o rating de 
cada indivíduo pelos olhos dos outros cidadãos. Claro, se esses fóruns 
“oficiais” e outros media de discussão se tornassem a norma, seriam 
necessários moderadores, os quais deveriam ser eleitos também 
democraticamente pela comunidade (local). Como regra geral, qualquer 
pessoa poderia candidatar-se a moderador, e a qualquer altura (assim que 
um voto para esse efeito fosse lançado), um moderador poderia perder o 
seu poder, dentro das orientações expressas em “Ciber Democracia: Uma 
abordagem descentralizada e reformista da política”. 
  Esta proposta reconhecidamente traz uma certa inércia ao sistema. 
Contudo penso que esta inércia será mais benéfica que prejudicial, dado 
que foi implementada como uma acção preventiva. No entanto,  os 
resultados no mundo real uma vez que haja um caso de estudo 
ciber democrático permitirão a compreensão da proposta mais útil em 
relação a outras alternativas. 
  Entrando agora noutro cenário, um utilizador votando com o seu 
smartphone poderá ter uma violação de segurança se o seu telefone é 
roubado ou perdido. Mesmo com a privacidade assegurada através de PGp, 
uma pessoa com conhecimento de software suficiente poderia obter mais 
uma ferramenta extra de votação. Contudo, mesmo se um smartphone é 
perdido ou roubado, o benefício para uma organização hipotética seria 
muito reduzido; seriam necessárias dezenas, se não centenas de roubos 
para obter um impacto significativo no sistema de votos. E, entretanto, os 
smartphones poderiam ser bloqueados da mesma maneira que actualmente 
os telefones são bloqueados quando roubados, através da análise do 
número IMEI [3]. 



 
 

FRAUDE 
 
  Movendo para a categoria “Fraude”, pode ainda ser dividida em extorsão 
e manipulação. A extorsão apresenta ser um grande problema, dado que 
antes ou durante um voto, uma pessoa poderia hipoteticamente ser forçada 
à mão armada para votar de acordo com o desejo do agressor. Ainda que 
um cenário credível, mais uma vez tem o problema de serem necessários 
vários destes actos em simultâneo para produzir um efeito significativo, 
para além de que, entretanto, serviços de protecção como a polícia teriam 
tempo para agir. A extorsão e/ou manipulação depois da votação 
claramente não seria possível, dado que os agressores não podem forçar à 
mão armada um sistema de computador para fazer algo. E dado que a 
alteração do sistema é realizado por voto, como mencionado em “Ciber 
Democracia: Uma abordagem descentralizada e reformista da política”, 
mecanismos de emergência hipotéticos entrariam em acção e avisariam 
todos de que uma brecha na segurança estava a ocorrer.  
 

CUSTO 
 
  Agora segue possivelmente um dos grandes entraves à Ciber Democracia. 
Infelizmente, ainda não existe informação sobre o custo real, apenas 
hipóteses e sugestões. Possivelmente, à medida que o tempo avança e mais 
pessoas se mostram interessadas em participar, programadores e cientistas 
de computadores poderão fornecer algumas estimativas. 
 Como em categorias prévias, o custo pode ser ainda dividido em Custo da 
Criação/Manutenção do Sistema e Custo de Votação.  
  O custo da manutenção inclui despesas em programadores e servidores. 
Certamente algo que não se encontra for a do alcance de um país, mas 
para as primeiras experiências na Ciber Democracia, será certamente um 
dos factores limitantes. Uma maneira de contornar este problema seria 
convencer os programadores a entrar no projecto numa iniciativa de fonte 
aberta, permitindo que a sua criação fosse livremente partilhada dentro de 
uma licença ‘creative commons’ [4]. Os servidores, por outro lado, são 
custos fixos que não podem ser evitados. Felizmente, a quantidade de 
competição na oferta de servidores tem reduzido o preço para uma quantia 
mais ou menos acessível. 
 Os custos de votação indicam que um preço deve ser pago cada vez que 
um utilizador quiser votar com o seu aparelho portátil. Este custo provém 
dos operadores de telefones móveis, similarmente como pagamos hoje em 
dia pela internet no nosso telefone. Os computadores, por outro lado, não 
têm de pagar este preço extra, já que o seu acesso à internet já foi pago 
previamente (sendo o custo pago mensalmente). Em alternativa, os 
computadores podem juntar-se a um dos muitos hot spots gratuitos livres. 
O problema é então reduzido ao custo que os utilizadores móveis terão de 
pagar. Algumas soluções vêm à mente: alguns smartphones já possuem 
Wi-Fi no seu interior, o qual pode ser usado para se conectarem aos hot 
spots gratuitos, ou outras zonas de internet gratuita (muitas universidades 
possuem acesso livre à internet para os seus estudantes). Outra alternativa 
centra-se através da tecnologia Bluetooh (wireless e gratuita). Apesar da 



sua limitação em proximidade (aproximadamente 100 metros), algumas 
estações de rede Bluetooth poderiam ser colocadas e dispersadas, 
recebendo os votos dos utilizadores mais próximos. Claro que, o 
desenvolvimento do software necessitaria que: os smartphones fossem 
configurados para se conectarem à internet (talvez fosse possível incluir um 
adaptador Wi-Fi para os smartphones que não o possuem), permitir que os 
smartphones fossem notificados quando um voto tivesse lugar (quer por 
Bluetooth, Wi-Fi, ou outro sistema de comunicação sem fios) e criar fóruns 
na internet que fossem fáceis de navegar nos smartphones.  
 

CONCLUSÃO 
 
  Ainda que inicialmente muitas limitações possam surgir, o custo parece 
ser o factor mais limitante para o julgamento da Ciber Democracia (mais 
uma vez, se fosse adoptado a um nível nacional, o custo seria 
drasticamente reduzido), mais especificamente, a quantidade de 
conhecimento e habilidade computacional necessária para a criação do novo 
software e optimizá-lo na maior parte dos smartphones. À medida que o 
tempo avança, sera possível que voluntários apareçam para que o projecto 
siga em frente. Espero a tua contribuição! 
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