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I. Introdução

O presente documento de trabalho descreve as principais questões e preocupações da relatora 
relativas à proposta da Comissão de um Regulamento que altera as Instruções Consulares Comuns 
(ICC) relativas a vistos para postos diplomáticos e consulares relacionadas com a introdução de 
dados biométricos, incluindo disposições relativas à organização da recepção e do tratamento de 
pedidos de visto.

II. Breve apresentação e estado da proposta

A proposta é necessária para a implementação do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e tem 
dois objectivos. Por um lado, cria a base jurídica para a recolha de dados biométricos e estabelece 
as normas que a devem reger. Por outro lado, fornece um quadro jurídico para uma organização das 
representações consulares dos Estados-Membros que lhes permita gerir o volume de trabalho 
originado pela recolha de dados biométricos e reduzir os custos.

A reformulação geral das ICC (COM (2006)403, de que é relator Henrik Lax)1, virá incorporar esta 
proposta. Porém, dado que já se reconheceu que a reformulação geral exigirá mais tempo, a 
Comissão optou por apresentar um instrumento jurídico separado, a fim de poder avançar mais 
rapidamente nas questões relacionadas com o VIS.

A relatora realça o facto de as negociações sobre o regulamento relativo ao VIS já se encontrarem
num estado muito avançado quando a actual proposta foi apresentada pela Comissão. O facto de 
estas duas propostas intimamente relacionadas não terem sido negociadas em paralelo pode ser 
problemático, pois tem sido defendido que aspectos como as excepções no âmbito dos dados 
biométricos devem ser regulamentados no quadro do VIS e não no desta proposta.

Uma abordagem mais transparente e claramente mais sensata teria passado por se proceder primeiro 
à revisão integral do Código de Vistos, incluindo os aspectos relacionados com a recolha de dados 
biométricos, e só então propor o VIS, que implementaria as regras do Código de Vistos. Uma 
consequência de não se ter adoptado este procedimento é o risco de, após a adopção do Código de 
Vistos, ser necessário rever integralmente o regulamento relativo ao VIS, para estar em 
conformidade com o acervo da política de vistos comum. É uma situação deveras lamentável, e a 
relatora gostaria de manifestar o seu apoio aos apelos do relator sobre o Código Comunitário de 
Vistos, Henrik Lax, no sentido de se garantir a coerência e a coordenação entre os relatórios.

III. Aspectos principais

Principais aspectos da proposta:

1. Dados biométricos (recolha, normas, limites etários, utilização, frequência de recolha, etc.);
2. Mecanismos de cooperação entre os Estados-Membros para o tratamento dos pedidos de visto e, 
em particular, a externalização, mas também a exequibilidade prática de outras formas de 
cooperação propostas pela Comissão.

1. Dados biométricos

  
1 Doravante referidas pela nova designação de Código Comunitário de Vistos.
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1a. Recolha e normas

Os Estados-Membros recolherão identificadores biométricos compostos pela imagem facial e as 
dez impressões digitais de cada requerente, que terá de comparecer pessoalmente quando apresentar 
o primeiro pedido de visto. As especificações técnicas devem obedecer às normas internacionais 
estipuladas pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) da ONU, no documento 9303, 
1ª parte (passaportes), 6.ª edição. Este documento foi citado na proposta da Comissão antes de ter o 
estatuto de documento final adoptado, do qual a Comissão ainda não facultou uma cópia à relatora.

Têm sido levantadas dúvidas quanto às decisões tomadas pela OACI relativamente às normas 
biométricas1. Na verdade, são legítimas as questões suscitadas quanto à sua função normativa e à 
participação da UE, quanto à ausência de transparência e à responsabilização democrática. Foi 
avaliada a fiabilidade, adequação e adaptação das normas da OACI ao contexto do VIS?
Os dados biométricos necessitam de ser recolhidos num ambiente protegido. Devem aplicar-se 
regras uniformes de segurança e de protecção de dados onde quer que estes sejam recolhidos?  

1b. Limites etários e utilização

Impressões digitais

A Comissão propõe que sejam recolhidas as impressões digitais das crianças com mais de 6 anos.
Não foi proposto qualquer limite máximo. A perspectiva da Comissão é que os idosos incapazes de 
fornecer impressões digitais serão inseridos na categoria de “pessoas fisicamente impossibilitadas 
de fornecer impressões digitais”.

Relativamente ao limiar dos 6 anos de idade, a Comissão explica, na sua exposição de motivos, que 
as impressões digitais de crianças entre os 6 e os 12 anos só são úteis para uma comparação directa 
(ou seja, apenas para efeitos de verificação). No entanto, o texto não contém qualquer disposição 
nesse sentido. Não é claro se a intenção da Comissão era realmente permitir a utilização de 
impressões digitais de crianças entre os 6 e os 12 anos apenas para efeitos de verificação e, nesse 
caso, por que motivo não foi incluída no texto jurídico uma disposição nesse sentido? Além disso, a 
relatora considera que o local indicado para regulamentar a utilização de impressões digitais é o 
regulamento relativo ao VIS (que se ocupa da utilização, ao passo que este regulamento diz respeito 
à recolha).

É especialmente digno de nota que a proposta relativa aos limites etários reflicta um debate que a 
Comissão já teve com os Estados-Membros no grupo “Vistos” e no Comité Estratégico da 
Imigração, Fronteiras e Asilo (CEIFA)2, o que dá a impressão de se estar a tentar impedir o 
envolvimento democrático do Parlamento Europeu através do processo de co-decisão. A relatora 
lamenta que uma decisão desta importância, com um impacto substancial na privacidade das 
pessoas, tenha sido tomada sem debate democrático e espera que os pontos de vista do Parlamento 
Europeu sejam escutados na íntegra no processo de co-decisão.

Não existem estudos de especialistas conclusivos sobre a fiabilidade da tecnologia de impressões 
digitais no que respeita a crianças e idosos. Os sistemas Eurodac e US-VISIT parecem ser as únicas 

  
1 Veja-se, por exemplo, "uma carta aberta à OACI - segundo relatório sobre o programa 'Para uma infra-estrutura 
internacional de vigilância de movimentos'", 30 de Março de 2004.
2 Ver exposição de motivos, página 9.
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experiências até à data que envolvem uma população a uma escala tão grande e ambos os sistemas 
armazenam impressões digitais de maiores de 14 anos. No que diz respeito ao limite máximo, ao 
abrigo do programa US-VISIT, as pessoas com idade superior a 79 anos estão isentas da recolha de 
impressões digitais, pois considera-se que já não são um risco e a qualidade das impressões digitais 
deteriora-se com a idade. Também pode dever-se ao facto de os idosos terem mais dificuldade em 
fornecer impressões digitais, por exemplo, se tiverem pouca força ou tremores.

O relatório preliminar do projecto BIODEV1 concluiu que, embora ainda sejam necessário estudos e 
experiências, na prática, recolher impressões digitais de crianças de 7 anos é perfeitamente 
exequível e que, com um sistema mais eficiente, também seria possível recolher impressões digitais 
de crianças com menos de 7 anos.

Estipular um novo limiar etário exige uma análise extremamente rigorosa, e a preferência da 
relatora, a título preliminar, vai no sentido de se fixar os limites etários entre os 14 e os 79 anos 
como os mais adequados para os objectivos do VIS, embora tencione avaliar com todo o cuidado os 
argumentos relacionados com o combate ao tráfico de crianças. Deste modo, seria também obviada 
a necessidade de regular a escolha de verificação ou identificação e poderia ser resolvida a questão 
da frequência da recolha dos dados biométricos da criança para acompanhar o seu crescimento.

Fotografias

A Comissão faz uma distinção entre fotografias digitalizadas e fotografias tiradas no momento da 
apresentação do pedido, mas as razões desta distinção não são claras.

Não estão previstos limites etários no que respeita às fotografias. Todavia, só faz sentido armazenar 
na base de dados central dados com uma determinada qualidade mínima e que possam ser utilizados 
com fiabilidade, o que não parece ser o caso das fotografias de crianças recém-nascidas. Além 
disso, segundo a proposta da Comissão, as crianças com menos de 6 anos, por estarem isentas da 
recolha de impressões digitais, não precisam de comparecer em pessoa no consulado. É penoso para 
os requerentes terem de comparecer pessoalmente para fornecer fotografias. Poder-se-ia estipular 
que para crianças abaixo de uma certa idade só devem ser utilizadas fotografias digitalizadas?

Se for necessário estipular limites etários, quais devem ser? Os limites etários para as fotografias 
devem ser coerentes com os limites etários para as impressões digitais?

No que diz respeito à utilização de fotografias, ficou acordado durante as negociações 
interinstitucionais sobre o regulamento relativo ao VIS que as fotografias só devem ser utilizadas 
para fins de verificação, pois os estudos de especialistas demonstraram que a tecnologia de 
reconhecimento facial ainda não atingiu um nível de maturidade que permita fornecer resultados 
fiáveis num processo de identificação.

1c. Conformidade com os fins do VIS

O problema dos limites etários para recolher impressões digitais e tirar fotografias não se resume a 
uma questão de exequibilidade técnica e utilização fiável, pois é também necessário ponderar as 
vantagens reais que representam para a implementação dos fins do VIS. Além disso, para respeitar 

  
1 Biodev, 21 de Novembro de 2005, "Rapport intermédiaire à la Commission européenne" (Relatório intercalar dirigido 
à Comissão).
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os princípios da necessidade e da proporcionalidade em matéria de protecção de dados, as isenções 
de recolha de dados biométricos devem ser avaliadas à luz desses fins. Assim, a decisão política,
neste contexto, deve basear-se não só em realidades técnicas, mas também em considerações que se 
prendem com a invasão da privacidade.
A Comissão avaliou os limites etários propostos e toda a questão das isenções de recolha de dados 
biométricos à luz dos fins do VIS, com vista a cumprir os princípios da necessidade e 
proporcionalidade?

1d. Frequência de recolha de dados biométricos

A Comissão propôs que cada requerente tenha de comparecer em pessoa para apresentar o primeiro 
pedido de visto. Para pedidos posteriores, o requerente não é obrigado a comparecer em pessoa, 
pois os identificadores biométricos serão copiados do primeiro pedido, desde que o período que os 
separa não exceda 48 meses. Este prazo deve ser visto à luz do período de conservação de 5 anos 
estipulado no regulamento relativo ao VIS. Será necessário clarificar o significado preciso da 
expressão “last entry” [na versão inglesa], dado que ela não é usada no regulamento relativo ao 
VIS.

A relatora considera que esta é, em princípio, uma abordagem equilibrada e que representará uma 
vantagem importante para os viajantes frequentes de boa fé. Os direitos do requerente estarão 
protegidos, na medida em que só terá de comparecer em pessoa para pedir um visto de quatro em 
quatro anos. Ao mesmo tempo, o longo período de utilização dos dados biométricos aumentaria a 
facilidade de utilização do sistema e reduziria o volume de trabalho dos consulados.

Há, no entanto, alguns aspectos preocupantes. Os identificadores biométricos das crianças mudam 
com grande rapidez, o que se torna especialmente relevante se tivermos em conta o baixo limiar 
etário proposto pela Comissão para a recolha de impressões digitais, podendo afectar a exactidão da 
correspondência. Optar por um limiar superior poderia, em princípio, evitar esses problemas, pois 
as impressões digitais já terão atingido maturidade suficiente. Em segundo lugar, é necessário 
examinar cuidadosamente todos os problemas que podem surgir na prática (em especial nos postos 
de controlo de fronteiras), caso a exactidão da correspondência seja afectada de alguma forma. O 
problema do “roubo de identidades/sósias” tem de ser cuidadosamente considerado.
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