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Disponível uma nova edição do Boletim do GPDP
Está já disponível a mais recente edição (n.º 30) do Boletim do GPDP. A partir desta edição,
o Boletim do GPDP apresenta uma nova imagem aos leitores, isto é, para além de passar a ser
publicado semestralmente, há mudanças quer no arranjo gráfico quer no conteúdo,
especialmente acrescentando informações adequadas de natureza profissional, a fim de
corresponder às necessidades de uma sociedade do conhecimento.
No preâmbulo desse Boletim, o Coordenador do GPDP, Fong Man Chong, aponta que, em
relação às falhas na privacidade e aos riscos crescentes da fuga de dados pessoais, o GPDP se
dedica a elevar o grau de consciência da população em geral sobre a importância dos direitos e
interesses no âmbito da privacidade e, a par disso, reforça igualmente a construção do respectivo
regime em harmonia com os padrões internacionais, para satisfazer as regras da comunidade
internacional na área da protecção da privacidade.
Fong Man Chong refere no preâmbulo que o GPDP ajusta, oportunamente, os trabalhos de
promoção da lei, para alargar o âmbito de destinatários e aprofundar a consciência dos cidadãos
sobre a protecção de dados pessoais. Para além disso, em termos de estratégia, através de
cooperação com os sectores sociais, o GPDP pode perceber as dificuldades encontradas pelos
mesmos e isso ajuda a construir um melhor regime de protecção de dados pessoais que
corresponda à situação real da sociedade, alcançando assim um resultado mutuamente
satisfatório. Fong Man Chong salienta que um dos trabalhos mais importantes do GPDP é
consolidar a consciência dos sectores sociais sobre a protecção de dados pessoais e assim lhes
promover a adopção das respectivas medidas efectivas de autoprotecção.
São ainda publicadas neste Boletim novidades locais e internacionais sobre o
desenvolvimento da privacidade, incluindo a série de actividades da “Semana da Privacidade
2015”, a avaliação de “Privacy Sweep” sobre as páginas electrónicas destinadas aos
adolescentes, o resultado do estudo da situação da protecção de dados pessoais entre os jovens
de Macau e a nomeação pela Organização das Nações Unidas de um Relator Especial sobre o
direito à privacidade. Ademais, consta ainda nesta nova edição a entrevista com um especialista

local sobre a consciência da segurança dos residentes da RAEM na utilização da Internet.
De distribuição gratuita, o Boletim do GPDP está à disposição dos interessados nos
seguintes locais: instalações do GPDP (no 13.º andar do Edifício China Plaza, Avenida da Praia
Grande, n.º 804), Centro de Informações ao Público, Plaza Cultural de Macau, Livraria Seng
Kuong, Livraria Portuguesa, bibliotecas das instituições do ensino superior, Centro Pastoral de
Juventude da Diocese de Macau e Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau. Os
interessados também podem ter acesso ao referido Boletim através da página electrónica do
GPDP (www.gpdp.gov.mo).
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