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Introdução 

O uso de smartphones influencia o quotidiano dos indivíduos por meio do conjunto de 

possibilidades oferecidas pelo aparelho (Rotondi, Stanca & Tomasuolo, 2017). Entre as 

possibilidades de uso e funcionalidades, os indivíduos podem fazer o download de 

aplicações (apps) diretamente das lojas digitais, transformando o smartphone num 

objeto único (de Reuver et al., 2016).  

Em 2021, 230 mil milhões de aplicações foram descarregadas em todo o mundo. Já em 

termos de consumos, os dados indicam que os utilizadores usaram-nas, em média, 4,2 

horas por dia (Statista, 2022). A pandemia reforçou o recurso aos ambientes digitais, 

facilitando a comunicação e as interações virtuais (Pandya & Lodha, 2021) enquanto 

moldava a sociabilidade de maneiras particulares. 

Desde 2008, as lojas digitais Apple App Store e Google Play Store, operadoras líderes do 

mercado de aplicações, permitem o download de tais soluções digitais e, ao serem o 

local através do qual se distribui e se acede a aplicações, são atores-chave nesse 

contexto, impondo-se como guardiões entre os desenvolvedores e os utilizadores 

(Dieter et al., 2019). 

Nas lojas digitais, as apps são classificadas e agrupadas de acordo com categorias 

específicas, que podem diferir de loja para loja, tanto em número como em temática. 

Esta classificação das apps tenta orientar os utilizadores a descobrir aquelas que podem 

satisfazer as suas necessidades e ir ao encontro do que procuram. 

Com um conjunto de aplicações fortemente presentes em diferentes setores da vida 

quotidiana - tenha-se em conta, como exemplo, a penetração do WhatsApp, serviço que 

89% dos utilizadores de internet em Portugal entre os 18 e os 64 anos diz utilizar (Data 

Report, 2022) -, as aplicações insinuam-se nas rotinas e hábitos dos utilizadores, 

tornando-se um objeto culturalmente importante (Gerlitz et al., 2019). 

Entre a variedade de aplicações disponíveis nas lojas digitais, é inegável a ascensão e 

popularização das aplicações de encontros. Essa realidade é confirmada pelo número 

crescente de utilizadores, que ascende a mais de 323 milhões de indivíduos em todo o 

mundo (Curry, 2022). O recurso a estas apps foi reforçado em contexto de pandemia, 

traduzindo-se quer no aumento do número de utilizadores como no tempo passado 

online (Sepúlveda & Crespo, 2020). 

Investigações anteriores, cujo objeto de estudo são as plataformas de encontros e os 

seus utilizadores, mostraram que estas são classificadas como um meio adicional válido 

para conhecer outras pessoas (Sepúlveda & Vieira, 2020). Porém, os utilizadores 

também criticam tais plataformas, pois consideram que estas impõem 

comportamentos. Como resposta, quem as usa procura mecanismos para contornar 

essas imposições (Duguay, 2016; Sepúlveda & Vieira, 2019; Sepúlveda, 2021). 

O processo de instalação das apps de encontros, à semelhança do processo de 

instalação de outras apps, é bastante simples: 1) o indivíduo acede à app store no seu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167487017302520?via%3Dihub
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2050157916649989
http://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads
http://frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2021.684137/full
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305119846486
https://datareportal.com/reports/digital-2022-portugal
https://datareportal.com/reports/digital-2022-portugal
https://www.researchgate.net/publication/336686767_Apps_and_Infrastructures_-_a_Research_Agenda
https://www.businessofapps.com/data/most-popular-apps/
https://medialab.iscte-iul.pt/influencia-da-pandemia-covid-19-nas-plataformas-de-online-dating-estudo-de-caso-do-felizes-pt/
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/n235_a04.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2016.1168471
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/62054
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/12971
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aparelho, procura pelo nome da app ou por palavras-chave, 2) ao encontrar a app que 

pretende utilizar carrega no símbolo para a descarregar ou na palavra instalar (depende 

se o sistema é IOS ou Android), e 3) esta é automaticamente descarregada para o seu 

smartphone e o ícone que a representa aparece no ecrã. 

 

 

Figura 1: Captura de ecrã relativa ao processo de download da app Bumble no sistema operativo Android: o lado 
esquerdo corresponde à pesquisa na loja, o lado direito corresponde à finalização da instalação após carregar no 

botão “instalar”. 

A utilização de apps de encontros é sinónimo da necessidade de criação de um perfil, 

aspeto que não é comum a todas as apps existentes nas lojas digitais. A criação do perfil 

pode ser um processo mais ou menos complexo, com necessidade de facultar mais ou 

menos informação, pessoal e até considerada íntima. A criação do perfil, e o facto de o 

indivíduo ter de facultar informações sobre si à plataforma que deseja utilizar, pode ser 

o primeiro momento no qual este tem noção de que está a partilhar informação pessoal. 

Talvez para evitar dúvidas ou desistências, e até por questões de autenticidade (Duguay, 

2016), um grande número de plataformas de encontros permite que o utilizador crie o 

seu perfil através de outras apps ou serviços que o utilizador já usa. Veja-se, por 

exemplo, a possibilidade de criação do perfil em diversas plataformas de encontros 

através da conta de Facebook. Mas, para que isso aconteça, o utilizador terá de autorizar 

a app de encontros a ter acesso aos dados da conta de Facebook. Na Figura 2 

exemplifica-se a possibilidade do utilizador criar o seu perfil no Badoo com recurso ao 

Facebook. 

https://bumble.com/pt-pt/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2016.1168471
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2016.1168471
https://www.facebook.com/
https://badoo.com/pt-pt/
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Figura 2: Criação do perfil na aplicação Badoo através do Facebook. 

Este pode ser o segundo momento em que o utilizador tem noção que os seus dados 

são partilhados entre plataformas. Porém, nem sempre é claro ao que as apps de 

encontros têm acesso: seja no momento específico da criação do perfil - com recurso ou 

não a  perfis criados em outras redes sociais -, seja no momento da instalação da app ou 

seja durante a utilização propriamente dita, quando são pedidos acessos a recursos do 

smartphone, como por exemplo câmara ou microfone, só para mencionar dois, bem 

como a dados confidenciais dos utilizadores, como contactos ou mensagens e, 

consequentemente, que informações são recolhidas.  

Os utilizadores são questionados se dão autorização, ou não, ao conjunto de recursos 

aos quais as apps de encontros pedem para ter acesso. Caso autorizem, apenas têm de 

o fazer uma vez. Em ocasiões posteriores o acesso das apps de encontros a esses 

recursos é facultado de forma automática, isto é, sem o utilizador ser novamente 

questionado e sem ter de voltar a autorizar (Mendes, Brandão, Vilela & Beresford, 

2022).  

Caso os utilizadores não autorizem o acesso a determinados recursos, a consequência 

será parte da aplicação não funcionar, levando a uma utilização bastante limitada e com 

efeitos claros nos resultados. No caso das apps de encontros, isto pode traduzir-se, por 

exemplo, nos perfis que são mostrados. Em apps que funcionam por geolocalização, por 

exemplo, o utilizador precisará de autorizar o acesso à localização do aparelho, e essa 

autorização é total. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9762379
https://ieeexplore.ieee.org/document/9762379
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Figura 3: A app Badoo a solicitar acesso à localização no momento da instalação 

 

Não obstante, é necessário questionar se: 1) a que recursos estão os utilizadores a 

autorizar as apps de encontros a ter acesso, 2) se a  autorização é facultada para todas 

as vezes que a app esteja a aceder a esses recursos, sem que seja inclusive necessário 

que a app esteja efetivamente a ser utilizada (Almuhimedi et al., 2015), e 3) que o acesso 

está inerentemente ligado à recolha de dados pessoais, o que é muito relevante porque 

muitos dos utilizadores não prestam atenção e apenas alguns compreendem os pedidos 

das apps (Felt et al., 2012a). 

Vários autores problematizam se a autorização contínua e que faculta acesso a vários 

recursos coloca em questão o direito à privacidade dos utilizadores ou pode mesmo ser 

uma violação dessa privacidade, tendo em conta as expetativas individuais 

(Nissenbaum, 2004; Wijesekera et al., 2015). Estudos demonstram que as expetativas 

dos utilizadores são desafiadas à medida que estes consideram os pedidos de acesso de 

determinadas apps inadequados (Wijesekera et al., 2015) ou inesperados (Egleman & 

Wagner, 2015; Mendes, Brandão, Vilela & Beresford, 2022), e que uma forma de 

compreenderem melhor que acessos são necessários seria as autorizações irem sendo 

solicitadas no momento concreto de utilização e não de forma agrupada no momento 

da instalação (Felt et al., 2012b). 

 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2702123.2702210
https://cups.cs.cmu.edu/soups/2012/proceedings/a3_Felt.pdf
https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol79/iss1/10/
https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-wijesekera.pdf
https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-wijesekera.pdf
https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-wijesekera.pdf
https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-wijesekera.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/9762379
https://www.usenix.org/conference/hotsec12/workshop-program/presentation/felt
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Para os utilizadores de apps de encontros o contexto da privacidade, ou a sua violação, 

é uma questão muito relevante. O mesmo acontece com o conjunto de dados que as 

plataformas recolhem sem os utilizadores terem absoluta consciência de tal, e a forma 

como são tratados, conservados e protegidos. É necessário recordar que várias 

plataformas de encontros já foram alvo de ataques externos, ou de ações próprias, que 

puseram em causa a segurança dos dados que recolhem e a privacidade dos seus 

utilizadores. Em 2015, o site Ashley Madison, que se posiciona como um serviço para 

pessoas que querem ter relacionamentos extraconjugais, foi alvo de um ataque de 

hackers. Este resultou na exposição pública de milhões de registos, entre os quais dados 

tão díspares como informações bancárias - necessárias para efetuar o pagamento da 

assinatura - ou informações facultadas na construção do perfil (fantasias sexuais, por 

exemplo). Para além de várias consequências diretas da exposição de tais dados, é de 

referir que essas informações foram posteriormente usadas para extorquir dinheiro aos 

utilizadores (Forbes, 2020). Neste contexto, também dados de 16 mil utilizadores do 

Tinder, recolhidos de forma automatizada, foram partilhados em fóruns de crimes 

cibernéticos (Gizmodo, 2020). Embora a plataforma, nos seus termos de utilização, 

indique que tais técnicas estão proibidas (Tinder, 2021) isso não impede que aconteçam. 

Coloca-se então em causa a obrigação e a capacidade das plataformas protegerem os 

dados dos seus utilizadores. Uma análise por parte do Check Point Research ao OkCupid 

revelou um conjunto de vulnerabilidades relativas à segurança e consequente 

privacidade dos dados dos utilizadores, que poderiam levar à sua exposição ou roubo. 

Após essa análise a plataforma corrigiu tais vulnerabilidades. 

Para além de ataques e necessidade de melhorias nos sistema de segurança, também 

se evidencia a partilha de dados, por parte das plataformas de encontros, a terceiros. 

Neste âmbito o Grindr, que se apresenta como a maior rede social para pessoas gay, bi, 

trans e queer, foi acusada de partilhar informações pessoais dos seus utilizadores com 

anunciantes (BBC, 2021). 

 

Na Figura 4, que traduz parte do processo de registo na app happn, é ilustrada a 

informação que é mostrada aos utilizadores relativa aos termos de serviço, isto é, as 

condições que o utilizador terá de aceitar para usar a plataforma. De notar que se o 

indivíduo não estiver de acordo não poderá usar a aplicação. Num segundo momento, 

ainda no registo, a app evidencia que existe recolha de dados, para quê e com quem são 

partilhados. 

https://www.ashleymadison.com/pt-pt/
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2020/02/01/ashley-madison-hack-returns-to-haunt-its-victims-32-million-users-now-have-to-watch-and-wait/?sh=1aefdee75677
https://gizmodo.com/70-000-tinder-photos-of-women-just-got-dumped-on-a-cybe-1841043456
https://policies.tinder.com/terms/intl/pt-pt/
https://research.checkpoint.com/2020/hacker-22-seeks-ltr-with-your-data-vulnerabilities-found-on-popular-okcupid-dating-app/
https://www.okcupid.com/
https://www.grindr.com/
https://www.bbc.com/news/technology-55811681
https://www.happn.com/
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Figura 4: Captura de ecrã relativa ao processo de registo da app happn 

 

Partindo de tais premissas e informações importa questionar: como e a que tipo de 

recursos e informações é que as apps de encontros pedem autorização para ter acesso? 

Refletindo sobre que tipo de dados os utilizadores facultam ao instalar e usar tais apps, 

o objetivo deste artigo de investigação é aumentar a consciencialização, de utilizadores 

e não utilizadores de apps de encontros, e fornecer uma melhor compreensão 

relativamente a que recursos do smartphone as aplicações podem ter acesso e que 

dados pessoais são recolhidos através desse mesmo acesso. 

 

Metodologia 

Esta investigação centra-se nas aplicações que operam através do sistema Android e 

estão disponíveis na Google Play Store. Segundo a  statcounter, 2022, em Portugal o 

sistema operativo móvel Android tem 74,14% de quota de mercado. 

Tendo em conta a pergunta de partida, o objetivo definido e o objeto de estudo em si - 

as aplicações móveis -, recorreu-se aos métodos digitais (Rogers, 2013) como 

abordagem para estudá-las. Num primeiro momento utilizou-se a ferramenta 

desenvolvida pelo DMI Google Play Store App Store scraper, especificamente ao módulo 

“search”. Através dele é possível obter uma lista de apps através da pesquisa por uma 

expressão. Assim, questionou-se a loja Google Play Store, cujo sistema operativo é 

Android, através do termo “dating”, estabelecendo os seguintes parâmetros de 

pesquisa: 1) país: Portugal; 2) idioma: português e 3) número de aplicações: 250. 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/portugal
https://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhd3c
https://tools.digitalmethods.net/app-scrapers/
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As lojas digitais, como a Google Play Store, são pontos de entrada chave para o estudo 

de apps. Permitem uma perspetiva das relações entre apps, como são organizadas pelas 

lojas, bem como pelos seus algoritmos, rankings e atividades de desenvolvedores e 

utilizadores (Dieter et al., 2019). 

Como resultado, obteve-se um ficheiro csv com uma lista de 222 apps. Num segundo 

momento recorreu-se à ferramenta AppInspect. Através do módulo APK Analysis (que 

permite analisar o pacote da aplicação Android, ou seja, o software através do qual a 

aplicação é distribuída) da referida ferramenta, e ao introduzir os Id (número de 

identificação único) de cada uma das 222 apps resultantes da pesquisa anterior, obteve-

se um ficheiro csv (n=145), no qual se especificava a que recursos as apps solicitam a 

autorização. 

O resultado final, e sobre o qual recai a análise, é um ficheiro único com informações 

sobre 145 apps que correspondem ao resultado da pesquisa na Google Play Store 

através do termo “dating” e sobre as quais foi possível obter informações relativas às 

permissões que solicitam. 

A análise é realizada: 1) de uma perspetiva macro às 145 apps de dating, e 2) de uma 

perspetiva micro ao Top 10 de apps que acumulam o maior número de downloads. 

 

Resultados 

Apresentação das apps 

As 145 apps da amostra pertenciam a 4 categorias distintas. A Google Play Store 

determina mais de 40 tipos de categorias (AppBrain), de entre as quais os 

desenvolvedores devem selecionar aquela à qual associar cada app. O propósito da 

existência de categorias é facilitar os utilizadores a pesquisar e encontrar as apps mais 

relevantes de acordo com a sua pesquisa (Google, n.d.), seja através do nome da app ou 

de palavras-chave. Na Figura 5 é possível verificar quais as quatro categorias da amostra, 

sendo a mais comum “Encontros” (n=86), seguida de “Redes sociais” (n=38), “Estilo de 

vida” (n=20) e, por fim, “Entretenimento” (n=1). 

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305119846486
https://appinspect.jasontc.net/
https://www.appbrain.com/stats/android-market-app-categories
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859673?hl=pt#zippy=%2Cjogos%2Capps
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Figura 5: As 4 categorias às quais as aplicações da amostra pertencem 

 

Esta classificação poderá também levar a perceber qual o posicionamento da app e 

como esta pode ser entendida pelos seus utilizadores. Assim, não deixa de ser curioso 

que apps como o Tinder ou o happn sejam classificadas pelos desenvolvedores como 

pertencentes à categoria “Estilo de vida”, mas aplicações como o badoo ou o Okcupid, 

que os  utilizadores usam com propósitos semelhantes às apps anteriores, sejam 

classificadas como pertencentes à categoria “Encontros”. Como a generalidade dos 

estudos demonstram, existem diferentes motivações para usar apps de encontros, não 

tendo estas motivações que refletir ou associar-se especificamente a estilos de vida, ou 

que seja contextualizado com o único propósito de encontrar alguém com quem 

namorar (Sepúlveda & Vieira, 2020; Timmermans & De Caluwé, 2017). 

 

Analisando os textos referentes à autoapresentação de cada uma das 145 aplicações, as 

expressões mais comuns são “namoro”, “aplicação”, “app”, “pessoas” ou “solteiros” 

(Figura 6). 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/n235_a04.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312407300_Development_and_Validation_of_the_Tinder_Motives_Scale_TMS
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Figura 6: Expressões mais comuns nos textos de apresentação das apps. O tamanho da palavra varia em função da 
frequência: quanto maior, mais vezes é repetida 

 

Tais expressões refletem a quem são dirigidas este tipo de apps, seja em função do 

estado civil ou do género. Neste último aspeto denote-se que o binarismo “homem” e 

“mulher” é o mais comum, confirmando estudos que apontam para uma falta de 

representatividade de género nas lojas digitais (Flores et al., 2022). 

As expressões também refletem para que é que as aplicações podem ser usadas: 

“namorar”, “conversar” ou “encontrar” são alguns dos termos mais frequentemente 

repetidos,  em função do que os utilizadores podem estar à procura. Por fim, e com 

menor destaque nos textos de apresentação, também são referidas algumas 

funcionalidades, como “proximidade”, que remete para o funcionamento por 

geolocalização, ou a expressão “chat”, que se refere à função  de troca de mensagens 

entre os utilizadores. 

 

A que recursos as apps de dating solicitam acesso? 

 

Na Google Play Store existem 235 tipos de permissões a que as apps podem solicitar 

acesso (Pew Research Center, 2015) estando as mesmas detalhadas num conjunto de 

informações dirigidas a desenvolvedores (Android, 2022) e opaca pela sua 

nomenclatura do ponto de vista do utilizador (Weltevrede & Jansen, 2019). O arquivo 

do pacote da aplicação (APK) através do manifesto da app contém informação, entre 

outra, sobre o tipo de permissões que solicita. Assim sendo, o passo seguinte da análise 

consistiu em verificar que permissões eram solicitadas pelas apps da amostra. No total 

contabilizaram-se solicitações de permissões a 135 recursos distintos do smartphone ou 

a dados dos utilizadores. Na Figura 7 discrimina-se que permissões são essas e quantas 

apps as solicitam. 

Observando e explorando os resultados é possível constatar que 100% das aplicações 

que compõem a amostra solicitam autorização para aceder a recursos como 

“INTERNET”, que permite a transmissão de dados, ou a "ACCESS_NETWORK_STAKE", 

https://smart.inovamedialab.org/editions/2022-discussing-methods-making/project-reports-2022/mapping-apps/
https://www.pewresearch.org/internet/2015/11/10/apps-permissions-in-the-google-play-store/
https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission
http://computationalculture.net/infrastructures-of-intimate-data-mapping-the-inbound-and-outbound-data-flows-of-dating-apps/
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que permite às aplicações terem acesso a informação sobre as redes disponíveis 

(Android, 2022). Este tipo de recursos são facilmente explicáveis, visto as apps 

precisarem de acesso à internet para funcionar. Porém, existem outros recursos como, 

por exemplo, o poder aceder e editar ficheiros e conteúdos que o utilizador tem no seu 

aparelho que podem, em contexto das apps de encontros, ser mais questionados. 

Referimo-nos às permissões WRITE_EXTERNAL_STORAGE ou 

READ_EXTERNAL_STORAGE. A primeira questão será quantos utilizadores conseguem 

identificar a que se referem estas permissões. A segunda é, mesmo que identifiquem, 

se têm conhecimentos para reconhecer a sua atuação e possíveis implicações para a sua 

privacidade e segurança, pois tratam-se de permissões de acesso a recursos que não 

fazem parte da própria app, e nos quais se podem incluir os ficheiros de outras 

aplicações ou mesmo ao sistema do próprio smartphone. A terceira questão é como 

estas permissões são traduzidas no dia a dia para os utilizadores, visto que a linguagem 

aqui utilizada é dirigida aos desenvolvedores. 

https://developer.android.com/
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Figura 7: Tipo de permissão e número de apps que a solicita. A cor corresponde à classificação de permissões pelo 
sistema operativo Android (ver mais à frente). Pode consular o significado de todas as permissões em 

https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission 
 

A terminologia, no que diz respeito às permissões e especificada para desenvolvedores 

estão organizadas no smartphone com uma nomenclatura distinta e mais próxima do 

utilizador. Nas “definições” do telefone, no campo “aplicações e notificações'', e em 

seguida “permissões”, é possível verificar tal nomenclatura (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Captura de ecrã do campo “permissões da aplicação” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission
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As permissões estão organizadas de acordo com o tipo de dados aos quais as aplicações 
têm acesso e que se podem traduzir em diferentes nomenclaturas  que constam na 
Figura 7. Já no âmbito dos utilizadores estas estão agrupadas em diferentes termos de 
permissão de acordo com  asfuncionalidades a que têm acesso e que dados recolhem 
(Android ajuda, n.d.; Android Authority, 2021). A tabela 1 traduz essa relação. 
 

Termo Informação a que acede 

Armazenamento Permite obter fotografias, vídeos e qualquer outro ficheiro que 
o utilizador tenha armazenado no seu smartphone. 

Calendário Permite às apps utilizarem o calendário para ler, criar, editar 
ou apagar informação. 

Contactos Através de permissões relacionadas com contactos a app pode 
ler, criar e editar a lista de contactos. Também pode aceder a 
todas as contas usadas no aparelho. 

Câmara O acesso permite à app utilizar a câmara para tirar fotos ou 
gravar vídeos.  

Localização A autorização aceder à localização permite à app obter a 
localização do aparelho. Usa os dados de GPS para uma 
precisão exata e dados da rede móvel do smartphone e do Wi-
Fi a que está ligado para uma precisão aproximada da 
localização. 

Mensagens As permissões que dão acesso a dados relacionados com as 
mensagens autorizam a app a ler, receber e enviar SMS e 
MMS. 

Microfone O acesso ao microfone permite à app gravar áudio, incluindo 
em vídeos. 

Sensores de dados 
corporais 

Permite às apps obter informações sobre os sinais vitais do 
utilizador. 

Telefone O acesso ao telefone permite às apps obter informação sobre o 
número de telefone e sobre a rede, assim como fazer e gerir 
chamadas telefónicas e ler e escrever registos de chamadas. 

Tabela 1: Lista geral de autorizações e o correspondente recurso e informação a que dão acesso 

https://support.google.com/android/answer/9431959?hl=pt#zippy=%2Ctipos-de-autoriza%C3%A7%C3%B5es
https://www.androidauthority.com/app-permissions-886758/
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Clicando em cada um dos termos é possível ao utilizador saber que aplicações têm 

acesso a cada recurso e assim gerir a sua privacidade. Na Figura 9 representa-se quais 

as apps instaladas no smartphone usado no processo de investigação tinham acesso à 

câmara. De referir que os utilizadores não precisam de ter as permissões requeridas 

pelas apps de encontros ativas em todo o momento, apesar de, regra geral, quando se 

gere as permissões in-app elas são sempre para todos os momentos (mesmo quando 

não se está a usar a app). Como forma de se proteger, os utilizadores podem autorizar 

o acesso aos diferentes recursos por parte da app apenas quando a estão a utilizar. Para 

tal, o utilizador deverá, depois de autorizar inicialmente a app a ter acesso a 

determinados recursos, aceder às definições do smartphone e desativar as autorizações 

que considerar dispensáveis ou abusivas. 

 

 

Figura 9: Apps instaladas que tinham acesso à câmara. Tal acesso pode ser diretamente gerido pelo utilizador nas 
permissões do telefone, mas raramente dentro das apps 

 

Existem permissões que são mais evidentes para o funcionamento de apps de encontros 

do que outras, ou permissões que podem ser mais questionáveis que outras? O sistema 
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Android classifica as permissões em “normal” - permitem acesso a dados e ações que 

apresentam pouco risco à privacidade do utilizador -, “assinatura”, “perigosa” e “outras” 

(Android, 2022). O passo seguinte foi então verificar entre as 145 apps da amostra qual 

o tipo de permissões solicitadas em função do sistema de classificação Android. O 

resultado é apresentado na Figura 10. Das 135 permissões, 65 são classificadas como 

“outras”, 37 são “normais”, 17 pertencem à classificação “assinatura” e, por fim, 16 

pertencem àquelas que o sistema Android considera como “perigosas”. 

 

 

Figura 10: Permissões solicitadas em função da classificação do sistema Android 

 

Tendo em conta esses dados verificou-se 1) quais são as permissões classificadas como 

perigosas que as apps de encontros solicitam, e 2) quantas aplicações solicitam tais 

permissões. Tais dados são apresentados nas Figuras 11 e 12, respetivamente. 

 

https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview?hl=pt-br
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Figura 11: Tipo de permissão perigosa e número de apps que a solicita 

 

 

 

Figura 12: Fluxo que relaciona o recurso ao qual a app pede permissão, na linguagem do utilizador, como o tipo de 
permissão é especificado na linguagem do desenvolvedor e o número de aplicações que ao solicita. 
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As permissões perigosas, também referidas como permissões de execução, dão à app 

acesso a executar ações restritas, muitas delas passando por aceder a informações 

confidenciais do utilizador (Android, 2022).  

Explorando as permissões perigosas verifica-se que estas pedem para ter acesso a 

recursos tão distintos como a câmara, partilhando assim o utilizador as suas imagens 

com a app, à localização (sabendo assim a app onde o utilizador se encontra), aos seus 

contactos pessoais, ao microfone, ao calendário e ao telefone. 

De notar que entre o conjunto das 145 apps da amostra apenas 5 (3%) não solicitam 

permissões  classificadas como perigosas. 

Analisou-se as permissões perigosas solicitadas pelo Top 10 de apps que ocumulam o 

maior número de downloads, isto é, aquelas (entre as da amostra) que, em teoria, 

somam o maior número de utilizadores. Este Top 10 é composto pelas seguintes apps: 

Tinder, Badoo, happn, Lovoo, Plenty of fish, JAUMO, Tagged, Zoosk, Mamba, SweetMeet 

e OkCupid. 

Tal como é apresentado na Figura 13, 100% solicita acesso à localização do utilizador, 

ao armazenamento (solicitando a leitura e edição de ficheiros), e ao microfone para 

gravar áudio. 90% das apps no Top 10 com maior número de downloads também solicita 

acesso à câmara, permitindo obter fotos e vídeos. Menos comum, mas também 

presentes no Top 10, estão apps que pedem permissão de acesso a outras contas 

(GET_ACCOUNTS) que o indivíduo tenha instalado no seu telefone ou até contas criadas 

em aplicações que instalou, saber o seu número de telefone, informações sobre a rede 

ou o status de chamadas (READ_PHONE_STATE), assim como ter acesso aos contactos 

(READ_CONTACTS). 

 

 

Figura 13: Permissões consideradas perigosas solicitadas pelas 10 apps com maior número de downloads 
 

https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview?hl=pt-br
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Comparando as apps do Top 10 entre si, a app Badoo é aquela que solicita um maior 

número de permissões classificadas como perigosas entre as identificadas (12 em 16) 

seguindo-se a Tagged (9 em 16), o Tinder, Plenty of Fish, Zoosk e Mamba (8 em 16). 

Entre as apps do Top 10, nenhuma delas solicita permissão para aceder ao calendário - 

seja para ler ou editar -, para efetuar chamadas, ou a localizações partilhadas pelo 

utilizador e que tenham ficado registadas. 

 

Conclusão 

Na informação disponibilizada aos desenvolvedores de apps, o sistema Android 

recomenda que, no âmbito das permissões solicitadas, o utilizador tenha controlo sobre 

os dados que partilha, que entenda porque é que uma aplicação pretende aceder e usa 

esses dados, e que as apps apenas tenham acesso ou usem dados que efetivamente 

precisem. Também é partilhada a ideia de que as permissões sejam solicitadas à medida 

que vão sendo necessárias, indo ao encontro das recomendações (Felt et al., 2012b) e 

baseadas no facto de nem sempre ser transparente para os utilizadores aquilo a que 

estão a dar acesso.  

Assim, um próximo passo neste estudo é questionar os utilizadores sobre as suas noções 

de privacidade e que dados crêem que estão a partilhar com as apps de encontros. 

Entre as 135 permissões distintas, 16 foram identificadas como perigosas, segundo o 

sistema Android, sendo que, em média, mais de 50 apps da amostra pedem acesso a, 

pelo menos, uma dessas permissões.   

Das 145 apps de encontros, apenas 5 não solicitam permissões classificadas como 

perigosas pelo sistema Android. No Top 10 de apps da amostra com maior número de 

downloads na Google Play Store, a app Badoo era aquela que solicitava todas as 16 

permissões classificadas como perigosas. 

Os resultados mostram que, ao instalar uma das apps de encontros analisadas, os 

utilizadores dão permissão de acesso a diversos dados pessoais do seu smartphone, 

como a leitura ou edição de ficheiros armazenados, localização, contactos, câmara ou 

microfone.  

A problemática do acesso das apps a recursos que recolhem tal conjunto de dados reside 

no facto de os indivíduos terem consciência (ou não): 1) de que estão a autorizar acesso 

a dados, 2) de qual é a utilização desses dados por parte de quem os recolhe, 3) de como 

são armazenados, onde e por que quem, 4) se são ou não partilhados com outras 

entidades e, em caso afirmativo, com quem e como, e 5) de quem garante a segurança 

desses dados. 

Põe-se em causa a privacidade do utilizador e a permissão quase imposta de dar acesso 

a dados privados para poder utilizar determinado serviço, havendo espaço para 
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questionar se para utilizar determinada app de encontros é efetivamente necessário 

que esses dados sejam recolhidos. Qual o impacto que tal recolha de dados pode ter no 

utilizador? 

Não sendo simples ou óbvio que os distribuidores questionem a necessidade de acesso 

a determinados recursos por parte de determinadas apps e que os desenvolvedores 

alterem a necessidade das apps acederem a determinados recursos que consideram 

necessários para o seu funcionamento, fica do lado dos utilizadores regular o melhor 

possível as permissões que dão aos serviços de encontros que pretendem utilizar. O 

primeiro passo é ter atenção aos pedidos de acesso e pensar antes de aceitar. Se 

resolverem aceitar, deverão depois ir às definições do próprio smartphone e, no 

mínimo, limitar esses acessos apenas aos momentos em que está a utilizar a aplicação. 

Na verdade, para que quer uma aplicação, de encontros ou outra, aceder à câmara ou 

microfone quando não estamos a usar a app? 

Ainda que esta investigação seja realizada com foco em apps de encontros, o acesso a 

diferentes recursos do smartphone não é exclusivo das apps desta categoria. O princípio 

mantém-se a apps de outras categorias. Assim, no que diz respeito à sua privacidade, o 

princípio de questionamento por parte do utilizador deverá manter-se, assim como as 

ações pró-ativas de proteção de dados pessoais e privados.  

 


