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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 

Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Salienta que a tecnologia de cadeia de blocos representa um novo paradigma de 

armazenamento e gestão de dados capaz de descentralizar formas de interação humana, 

mercados, banca e comércio internacional; destaca que o desenvolvimento da tecnologia 

de cadeia de blocos oferece oportunidades e representa um desafio em termos de proteção 

de dados, transparência e criminalidade financeira, uma vez que os dados são imutáveis a 

partir do momento em que são introduzidos e partilhados com todas as partes 

participantes, o que também garante a sua segurança e integridade; solicita que tudo seja 

feito, nomeadamente a nível nacional, para garantir o caráter não falsificável e imutável da 

tecnologia e para que não seja posto em causa o direito fundamental à proteção de dados; 

2. Reconhece as oportunidades, nomeadamente para as PME, decorrentes da introdução da 

tecnologia de cadeia de blocos no âmbito da política comercial da UE, que pode trazer, 

entre outros benefícios, custos de transação mais baixos e uma maior eficiência, para além 

do potencial para aumentar a confiança no presente sistema comercial, proporcionando 

um registo imutável das transações; admite, no entanto, que, em casos não abrangidos pela 

política comercial da UE, a aplicação desta tecnologia pode acarretar riscos de 

branqueamento de capitais e facilitar o financiamento da criminalidade organizada; 

3. Congratula-se com o facto de o relatório da comissão INTA reconhecer o desafio 

colocado pela relação entre as tecnologias de cadeia de blocos e a aplicação do quadro da 

UE em matéria de proteção de dados, nomeadamente o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD), e recorda que esta relação pode revelar um conflito entre a 

proteção dos direitos fundamentais, por um lado, e a promoção da inovação, por outro, um 

assunto que há que abordar no relatório definitivo; sugere a necessidade de velar por que a 

cadeia de blocos esteja em plena conformidade com o quadro da UE em matéria de 

proteção de dados e respeite plenamente os princípios estabelecidos no Direito da UE, em 

particular no que toca ao tratamento de dados pessoais enquanto direito fundamental nos 

termos do artigo 8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais e do artigo 16.º, n.º 1, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

4. Realça, além disso, que a tecnologia de cadeia de blocos, em parte fruto do conflito acima 

descrito, não apoia automaticamente, de modo algum, a soberania dos dados, pelo que 

deve ser especificamente concebida para o efeito, uma vez que também pode representar 

um risco para a proteção de dados; 

5. Salienta que, se concebida de forma adequada, a tecnologia de cadeia de blocos pode estar 

em consonância com as disposições relativas à «proteção de dados desde a conceção», que 

dá aos titulares dos dados um maior controlo sobre os respetivos dados, em consonância 

com o RGPD; destaca, além disso, que os dados pessoais numa cadeia de blocos não são 

anónimos, o que os torna dados pessoais na aceção do RGPD; reitera que a tecnologia de 

cadeia de blocos deve ser totalmente compatível com a legislação da UE, nomeadamente 

quando utilizada para o tratamento de dados pessoais; recomenda, a este respeito, que as 

tecnologias e as aplicações de cadeia de blocos integrem mecanismos que protejam os 

dados pessoais e a privacidade dos utilizadores e assegurem que os dados sejam 
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totalmente anónimos, garantindo, assim, que apenas armazenam dados que não estejam 

relacionados com uma pessoa singular identificada ou identificável; 

6. Sublinha que as futuras aplicações das tecnologias de cadeia de blocos devem pôr em 

prática mecanismos que protejam os dados pessoais, a privacidade dos utilizadores e 

assegurem que os dados sejam totalmente anónimos; insta a Comissão e os Estados-

Membros a financiarem a investigação e a inovação, em particular a investigação 

académica, no que se refere a novas tecnologias de cadeia de blocos, que sejam 

compatíveis com o RGPD e se baseiem no princípio da proteção de dados desde a 

conceção, como o sistema zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive 

Arguments of Knowledge); 

7. Considera que, para evitar a violação do direito fundamental à proteção dos dados 

pessoais, a tecnologia de cadeia de blocos não deve ser usada para tratar os dados pessoais 

enquanto a organização que a utiliza não for capaz de assegurar a conformidade com o 

RGPD e garantir, em particular, a proteção do direito à retificação e do direito ao 

apagamento dos dados; 

8. Salienta que os utilizadores de tecnologias de cadeia de blocos podem, simultaneamente, 

ser responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais que carregam no livro-razão e 

subcontratantes, em virtude do armazenamento da cópia integral do livro-razão que 

instalaram no seu próprio computador; 

9. Observa que a natureza imutável de algumas tecnologias de cadeia de blocos pode ser 

incompatível com o «direito ao apagamento dos dados» previsto no artigo 17.º do RGPD, 

sempre que a cadeia de blocos contenha dados pessoais; 

10. Regista, apreensivo, que a proliferação de cópias de dados numa cadeia de blocos pode ser 

incompatível com o princípio da «minimização dos dados» constante do artigo 5.º do 

RGPD, sempre que a cadeia de blocos contenha dados pessoais; 

11. Convida o Comité Europeu para a Proteção de Dados a publicar orientações e 

recomendações para garantir que a tecnologia de cadeia de blocos cumpre a legislação da 

UE; 

12. Nota com preocupação a ausência de qualquer referência às implicações graves da 

aplicação da cadeia de blocos, em particular em domínios como a luta contra o 

branqueamento de capitais, a evasão fiscal e o financiamento do terrorismo; considera que 

antes da utilização de tecnologias de cadeia de blocos, há que definir o que será 

armazenado dentro e fora da cadeia, devendo os dados pessoais ficar fora da cadeia; 

13. Exorta a Comissão a assumir a liderança na avaliação e no desenvolvimento das 

tecnologias de cadeia de blocos, inclusive em setores específicos, tais como os abrangidos 

pela política comercial da UE, e a criar um grupo consultivo sobre cadeias de blocos, que 

deverá incluir peritos em matéria de luta contra o branqueamento de capitais, a evasão 

fiscal, a proteção de dados e a criminalidade organizada. 
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