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Estabelecer uma plataforma para a construção coletiva de capacidades e
conhecimentos na América Latina e no Caribe, com base na criptografia
como ferramenta essencial para a segurança e respeito aos direitos
humanos e fundamentais na região, como liberdade de expressão e
privacidade.

Avançar em uma agenda proativa para promover e defender a criptografia
na América Latina e no Caribe que a fortaleça e gere um ecossistema de
confiança, segurança e estabilidade [das TICs], como a infraestrutura crítica
da Internet, seus aplicativos e serviços . .

Coordenar esforços com as diferentes iniciativas em nível global, regional
e nacional, gerando espaços de intercâmbio e mobilização diante do
impacto do enfraquecimento da criptografia sobre direitos e segurança.
 

.A criptografia, em seus diversos tipos e níveis, é essencial para a segurança das
transações financeiras e para o uso confiável e rotineiro de serviços bancários,
pagamento de contas, comunicações digitais de jornalistas, ordens de serviço
online e comércio eletrônico em geral. De fato, tornou-se uma ferramenta
fundamental para a segurança e garantia dos direitos de milhões de usuários
em todo o mundo, mesmo para aqueles que desconhecem sua existência. 

Assim, diferentes organizações instaladas em vários países da América Latina e
Caribe, representando os diversos setores do ecossistema digital, se unem para
formar Aliança pelo Cifrado na América latina e Caribe, AC-LAC com a missão
de: 

     ALIANÇA PARA CRIPTOGRAFIA NA AMÉRICA
LATINA E CARIBE, AC-LAC. 

A importância da criptografia
A criptografia possui um componente de importante importância social, como
garantidor da proteção dos direitos fundamentais na Internet. Através da
criptografia realizamos uma ampla gama de atividades diariamente, como
relações pessoais, transações financeiras, atividades profissionais, mas também
relações pessoais, nossos sentimentos e enquanto vivemos em uma
democracia, atividade política. 



Vazamentos de dados, seu acesso por terceiros não autorizados, bem como
atividades de vigilância ou censura vêm avançando à medida que a atividade
digital aumenta e cada vez mais cidadãos acessam a rede e a transformam em
elemento essencial em sua atividade diária. Sem dúvida, isso tem um impacto
direto em nossos direitos, principalmente no que diz respeito à nossa
privacidade e liberdade de expressão. Ao aumentar a segurança de nossas
comunicações, onde a criptografia desempenha um papel fundamental,
defensores de direitos humanos, ativistas, jornalistas investigativos ou a
comunidade LGBTI+ podem se proteger tanto do crime na rede quanto dos
olhares indiscretos de governos e em todo o mundo.

O estabelecimento de medidas de segurança em nossas comunicações
baseadas em criptografia ajuda e oferece proteção poderosa contra ataques às
nossas informações na Internet. Se nossas informações e nossas comunicações
estiverem devidamente protegidas, os ataques mencionados se tornarão
inúteis. Garantir essa proteção em grupos especialmente vulneráveis   ao roubo e
vigilância de informações torna-se fundamental.
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A Criptografia e o livre exercício do jornalismo 

Conexão segura com fontes: as fontes dos jornalistas às vezes compartilham
informações incriminatórias sobre uma instituição ou informações pessoais
sobre si mesmos apenas se os jornalistas concordarem em proteger sua
identidade. A criptografia de ponta a ponta permite que os jornalistas
construam uma relação de confiança com essas fontes.

Protegendo a integridade das informações: os jornalistas precisam sinalizar
aos leitores que criaram conteúdo confiável e certificar-se de que ele
corresponde ao que seu público-alvo pode ver online.

A criptografia é um componente essencial para garantir a liberdade do jornalismo

e a segurança das investigações. Se os jornalistas não podem se comunicar com

confiança com colegas e fontes, eles não podem fazer seu trabalho com

segurança. Da mesma forma, se eles não protegerem o anonimato de suas fontes,

essas fontes podem nem surgir, e o público e a sociedade como um todo pagarão

o preço.

¿Cómo contribuye el cifrado a la seguridad del periodismo?
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Protege o jornalismo da censura: é mais difícil para os censores bloquear
mensagens ou acessar notícias se não conseguirem interceptar o conteúdo.

São muitos os casos de jornalistas e meios de comunicação que têm seus
dispositivos e plataformas online monitorados. Os jornalistas também
devem enfrentar ameaças como abuso online, doxxing (coletar e publicar
informações pessoais online) e perseguição. A criptografia de ponta a ponta
ajuda a proteger suas comunicações contra vigilância e interceptação por
terceiros.

Responsabilizar governos e instituições: Um componente importante do
jornalismo é sua capacidade de responsabilizar pessoas e instituições no
poder por suas decisões e ações. Para isso, é fundamental que os jornalistas
tenham ferramentas de segurança digital que impeçam que agentes
externos, nacionais ou estrangeiros, acessem e/ou alterem suas
investigações, conversas e fontes. 

Uma agenda pública pró-criptografia protege os jornalistas em todos os
lugares: quando os países oferecem suporte à criptografia de ponta a ponta,
eles ajudam os jornalistas em seus próprios países e em todo o mundo,
definindo um padrão para proteções globais de criptografia.

“Acesso excepcional” geralmente se refere a dar às agências de aplicação da
lei e inteligência o poder de interceptar e acessar comunicações
criptografadas ou obrigar as empresas a fazê-lo por elas. Isso não apenas
enfraquece a segurança da Internet; também coloca os jornalistas em risco
tanto online quanto na vida real. 

O enfraquecimento da criptografia enfraquece a todos nós: qualquer ponto
de entrada para um serviço seguro é uma fraqueza.
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Elemento chave para a proteção dos jornalistas e uma
imprensa livre:

Por que "acesso excepcional" ou "Backdoors" não são a
resposta?
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O acesso excepcional coloca informações e conversas privadas em risco
porque permite que o governo acesse suas informações privadas e, ao
mesmo tempo, cria uma porta de entrada para maus atores. Não existe
fechadura digital que só possa ser aberta pelos "mocinhos" e não pelos
outros.

A falta de criptografia pode impedir que os jornalistas publiquem conteúdo
arriscado: se os jornalistas fizerem isso sem uma maneira segura de fazer
seu trabalho, eles podem optar por não buscar notícias devido a possíveis
reações adversas, escrutínio e assédio

Uma nação democrática precisa de uma imprensa livre, forte e
independente para informar o público sobre as ações dos governos,
instituições e empresas em que escolhe confiar.

Proteger a liberdade de imprensa, defendendo e garantindo que os
jornalistas e o público são livres para usar criptografia de ponta a ponta.

Os jornalistas devem estar seguros online para exigir a prestação de
contas aos governos e instituições, contar histórias importantes e

impactantes e promover democracias saudáveis.
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Recomendações finais
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Aos policy Makers

Incentivar a construção de políticas voltadas à aplicação, desenvolvimento e
fortalecimento da criptografia na esfera pública. Um componente essencial
para gerar segurança e estabilidade em serviços essenciais para a sociedade,
bem como manter atualizada a cibersegurança nacional.

Desencorajar propostas legislativas destinadas direta ou indiretamente a
enfraquecer a criptografia. Tais iniciativas são imprudentes e apresentam
riscos estruturais para a segurança dos brasileiros e para o ecossistema de
inovação tecnológica.
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Aproximar-se da ilegalidade e desproporcionalidade das medidas judiciais
que restringem o uso da criptografia. O bloqueio de aplicativos devido à
proteção que a criptografia confere às comunicações não tem respaldo
legal. Além do impacto nas plataformas, a suspensão dos serviços afeta
desproporcionalmente os usuários finais.

Desencoraje a conduta processual que envolva o enfraquecimento da
criptografia. As restrições de criptografia não reduzem o crime. Ao contrário,
possibilitam um maior número de vulnerabilidades que podem ser
exploradas por agentes criminosos, colocando em risco o usuário comum
da rede e infraestruturas críticas. 

Buscar diálogo constante com setores especializados de interesse, como a
sociedade civil organizada e a comunidade científica. Essa abordagem, por
meio de audiências públicas e eventos educativos sobre segurança da
informação, por exemplo, é essencial para a tomada de decisões judiciais
fundamentadas e para a persecução penal que respeite os direitos
fundamentais.
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Aos jornalistas

Promover o uso de plataformas que utilizam mecanismos de criptografia de
ponta a ponta em suas comunicações

Criptografe tudo o que você pode criptografar. Use protocolos de
criptografia. Criptografe seu dispositivo, suas comunicações os seus arquivos
para ganhar capacidade extra em todas as suas informações digitais.

Proteja suas fontes de informação e seu próprio trabalho usando
ferramentas de criptografia

Promove o armazenamento criptografado das suas informações. O
armazenamento criptografado de arquivos permite proteger documentos e
pastas com senha, com informações confidenciais, hospedados em seu
computador ou dispositivos USB, tornando-os inacessíveis a terceiros em
caso de perda, roubo ou qualquer outro forma de acesso sem o seu
consentimento.



1

Os policy makers devem reconhecer que a criptografia é fundamental
para a segurança cibernética e os direitos humanos, e que o

enfraquecimento da criptografia põe em risco a vida de ativistas,
jornalistas, membros de comunidades marginalizadas e usuários comuns

em todo o mundo. 
Os governos devem abster-se de introduzir legislação que obrigue a

introdução dos chamados "backdoors" ou reduza as proteções de
responsabilidade intermediária para provedores de serviços de

criptografia de ponta a ponta.
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Clique na imagem para acessar
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https://ac-lac.org/wp-content/uploads/2022/11/FACTSHEET-PERIODISMO-PORTUGES.pdf
https://ac-lac.org/wp-content/uploads/2022/11/infografia-periodistas-PORTUGUES.pdf

