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1. Reforçar o regime de proteção de dados da Europa: os passos já dados e o caminho a 
seguir

O debate relativo ao novo regime de proteção de dados proposto pela Comissão em janeiro de 
2012 realizou progressos nas instituições da UE e nos Estados-Membros. Como os relatores 
para o regulamento e para a diretiva deixaram claro no seu primeiro documento de trabalho1, 
o pacote de reforma incorpora em grande medida as recomendações do Parlamento no que diz 
respeito (a) à adoção uma abordagem global, (b) ao reforço dos direitos das pessoas, (c) ao 
desenvolvimento da dimensão do mercado interno e à garantia de uma melhor aplicação das 
normas de proteção de dados e (d) ao reforço da dimensão mundial. Importa salientar que a 
proteção de dados é agora um direito fundamental juridicamente vinculativo nos termos do 
artigo 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais e dispõe de uma base jurídica precisa no artigo 
16.º do TFUE. Convém, por conseguinte, reforçar a proteção dos consumidores e dos 
cidadãos ("titulares de dados") na era digital e globalizada.

Decorrem ainda discussões nas instituições relativamente a questões como os atos delegados e 
de execução, os encargos administrativos e o "mecanismo de controlo da coerência". A 
presidência do Conselho instituiu o mecanismo "amigos da presidência" para discutir temas 
horizontais como este e, por seu lado, o Parlamento procederá à audição de peritos e debaterá 
o assunto com as partes interessadas na reunião anual da Comissão LIBE e das comissões dos 
parlamentos nacionais, em 9 e 10 de outubro de 2012. A apresentação do projeto de relatório 
sobre a proposta de regulamento está prevista para o final de 2012, sendo seguida de um prazo 
alargado que dará a possibilidade aos deputados de apresentarem as suas alterações 
atempadamente (no final de fevereiro de 2013), e de uma orientação de voto em abril de 2013, 
permitindo o lançamento das negociações durante a Presidência do Conselho irlandesa. As 
comissões encarregadas de emitir parecer estão a planear o seu trabalho nesse sentido. Tendo 
em conta a necessidade urgente de um enquadramento legal coerente, num contexto de rápida 
evolução, o objetivo do relator e dos relatores-sombra é alcançar um acordo com o Conselho 
sobre o pacote durante esta legislatura. 

Após quatro trocas de pontos de vista com a Comissão LIBE, durante um seminário LIBE 
com partes interessadas, e após longas discussões com os relatores-sombra, as comissões 
encarregadas de emitir parecer, a Comissão, a presidência do Conselho e as partes 
interessadas, o relator apresenta as suas propostas e avaliações mais específicas. É impossível 
nesta fase apresentar respostas finais a todas as questões pertinentes levantadas. No entanto, 
alguns princípios que servem de orientação para o relatório final podem ser desde já 
avançados. Estes têm por base a diretiva em vigor relativa à proteção dos dados2 e foram 
destacados na resolução do Parlamento de 6 de julho de 2011 (relatório Voss).3 O relator 
gostaria de chegar a um consenso relativamente aos seguintes elementos essenciais com vista 
ao projeto de relatório. O presente documento de trabalho abordará os aspetos de fundo, 
enquanto os aspetos institucionais serão abrangidos pelo Documento de Trabalho 3.
2. Reforçar os princípios de base e clarificar definições
                                               
1 PE491.322v01-00, de 6 de julho de 2012.
2 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, Jornal 
Oficial L 281 de 23.11.1995, p. 31 - 50.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0323, de 6 de julho de 2011.
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As definições de "dados pessoais" e de "titular de dados" são fundamentais, pois determinam 
o âmbito e a aplicação efetiva das salvaguardas contidas no regulamento relativo aos vários 
tipos de tratamento de dados pessoais. Neste sentido, importa que o âmbito de aplicação 
material do regulamento seja o mesmo que o da atual Diretiva 95/46/EC. Atendendo a que o 
quadro da proteção de dados constitui uma expressão de um direito fundamental, a limitação 
do âmbito material não depende do legislador. No entanto, em diferentes partes do 
regulamento, é possível abordar as legítimas preocupações relativas a modelos de negócio 
específicos. 

Para alcançar o melhor nível de proteção de dados possível e permitir novos modelos de 
negócio, temos de promover a utilização dos serviços com recurso a pseudónimos e ao 
anonimato. A definição clara de "anonimato" deverá também ajudar os responsáveis pelo 
tratamento dos dados a perceberem as condições que não recaem no regulamento.  No que diz 
respeito ao uso de pseudónimos, uma vez que o responsável pelo tratamento de dados poderá 
distinguir pessoas singulares através de pseudónimos, aguarda-se uma redução das suas 
obrigações. 

Importa que o consentimento continue a ser uma pedra angular da abordagem da UE em 
matéria de proteção de dados. Uma vez que se trata de uma base jurídica importante 
comummente utilizada para legitimar o processamento de dados, é necessário defini-la 
claramente no regulamento. Os titulares de dados terão um melhor conhecimento do que é 
feito com as suas "identidades digitais", por meio do seu envolvimento direto e da sua decisão 
livre. Convém clarificar que as normas técnicas que exprimem a vontade dos titulares de 
dados constituem uma forma válida de dar consentimento explícito1. Importa que a 
informação destinada aos titulares de dados seja apresentada de forma facilmente 
compreensível, por exemplo, através de "políticas de privacidade a vários níveis" e como por 
logótipos e ícones normalizados.2 Por forma a criar incentivos destinados aos responsáveis 
pelo tratamento dos dados, podemos também reduzir o ónus através da utilização de um meio 
simples e fácil para pedir o consentimento, se tiver sido efetuada uma avaliação de impacto e 
se o sistema estiver certificado como estando em conformidade com os princípios da 
privacidade desde a conceção e de privacidade por defeito. A noção de "desequilíbrio 
significativo" precisa de ser clarificada. Em particular, deve ser formulada uma definição 
clara dos casos em que as distorções do mercado, tal como monopólios ou oligopólios, 
provocam tal desequilíbrio. Deve ser prestada uma especial atenção aos meios de obtenção de 
consentimento no tratamento de dados pessoais de menores.

Importa definir claramente outras bases legais para o tratamento de dados, que não o 
consentimento. Convém que a disposição relativa a tratamento de dados, nos casos em que 
seja necessário para a execução de um contrato, seja alargada à prestação de um serviço 
solicitado pelo titular dos dados. A definição de "interesse legítimo" não pode ser deixada 
para um ato delegado.

A limitação de finalidades é um elemento fundamental da proteção de dados, pois protege os 

                                               
1 Por exemplo, o "Do Not Track", que está a ser atualmente desenvolvido no World Wide Web Consortium 
(W3C), poderá tornar-se uma norma se o quadro legal em que se insere for adequado.
2 Grupo de Trabalho do artigo 29.º, 11987/04/EN, WP 100: Parecer 10/2004 sobre a prestação mais harmonizada 
da informação, 25 de novembro de 2004.
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titulares de dados de um alargamento imprevisível do tratamento dos seus dados por parte, 
quer de autoridades públicas, quer de empresas privadas. A mudança de finalidade dos dados 
após a sua recolha não deve ser possível apenas com base num interesse legítimo do 
responsável pelo tratamento de dados.

A definição de perfis, mais precisamente a avaliação de dados sobre as preferências, os 
comportamentos e as atitudes das pessoas com o intuito de tomar decisões relativamente a 
elas, tornou-se uma prática corrente. Para assegurar que as atividades de definição de perfis 
beneficiam de um consentimento informado, estas têm de se definidas e regulamentadas. 
Neste contexto, podemos inspirar-nos nas recomendações do Conselho da Europa1. Em 
resultado da definição de perfis, os titulares de dados poderão pagar taxas de juro ou prémios 
mais elevados apenas por corresponderem a certos critérios ou modelos de previsão, que são 
pouco claros para os próprios. É importante que, para prevenir qualquer consequência adversa 
da definição de perfis, haja sempre uma verificação humana.

O âmbito territorial do regulamento é um aspeto importante para a aplicação coerente da 
legislação da UE em matéria de proteção de dados. O relator e os relatores-sombra apoiam a 
aplicabilidade do regulamento previsto, sempre que sejam tratados dados sobre cidadãos e 
residentes da UE, independentemente do lugar onde o responsável pelo tratamento de dados 
esteja estabelecido. No que diz respeito a transferências posteriores para países terceiros, o 
critério para uma decisão relativa à adequação poderá ter de ser reforçado. No que se refere a 
transferências que não se baseiem numa decisão relativa à adequação, coloca-se a questão de 
saber de que modo devem ser aplicados acordos privados, tais como cláusulas contratuais ou 
regras vinculativas para empresas, em países que não dispõem de legislação em matéria de 
proteção de dados ou cujo sistema legal não permita a sua aplicação. Os pedidos de acesso a 
dados pessoais armazenados e processados na UE por parte de autoridades públicas ou de 
tribunais de países terceiros apenas deverão ser deferidos se dispuserem de uma base jurídica 
no direito da UE2. Tal questão tornar-se-á ainda mais importante com o aumento da 
computação em nuvem.

3. Reforçar os direitos individuais e a confiança dos consumidores

Os direitos específicos das pessoas face ao responsável pelo tratamento de dados sempre 
constituíram o fundamento da proteção de dados. Esses direitos têm de ser garantidos, mas 
também reforçados e clarificados, para responder aos desafios colocados pela era digital e 
garantir segurança jurídica aos consumidores e às empresas. Por outro lado, o regulamento 
proposto pode ser simplificado através da fusão dos direitos que são muito similares, duas 
faces da mesma moeda, o que  reduzirá os encargos administrativos para os responsáveis pelo 
tratamento dos dados e tornará mais fácil a compreensão e o exercício dos direitos por parte 
das pessoas.

A informação fornecida aos titulares de dados pode ser basicamente idêntica à documentação
                                               
1 Conselho da Europa, Recomendação CM/Rec(2010)13 do Comité de Ministros do Conselho da Europa dirigida 
aos Estados-Membros sobre a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de 
caráter pessoal no âmbito da definição de perfis, 23 de novembro de 2010.
2 Há uma grande preocupação entre os grupos políticos relativamente ao acesso por parte de autoridades 
estrangeiras a dados bancários, médicos e de comunicação, cf. perguntas orais e debate sobre o assunto com a 
Vice-Presidente e Comissária responsável pela Justiça Viviane Reding, em 15 de fevereiro de 2012, CRE  
15.2.2012 – 19. 
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interna, se for introduzido um sistema de avisos com vários níveis, no âmbito do qual o 
consumidor receba primeiro um breve texto normalizado ou uma síntese da política de 
privacidade e tenha acesso a toda a documentação, mediante pedido. O direito a receber 
informações compreensíveis sobre a lógica subjacente ao tratamento de dados, que já existe 
na Diretiva 95/46 e que foi destacado na resolução do Parlamento de 6 de julho de 2011, deve 
ser preservado. Os titulares de dados devem ter a possibilidade de compreender o que é feito 
com os seus dados, sendo ao mesmo tempo importante assegurar a proteção dos segredos 
comerciais ou industriais.

O direito à portabilidade dos dados - a possibilidade de transferir dados de uma pessoa de uma 
plataforma para outra - é apenas uma forma do direito desde há muito estabelecido de acesso 
aos dados. Na era digital, os cidadãos, também no seu papel de consumidores, podem 
legitimamente esperar receber informações de caráter pessoal num formato eletrónico de 
utilização corrente. Tal leva a uma maior concorrência num setor em que surgem 
regularmente monopólios naturais com base no efeito de rede, introduzindo um incentivo 
orientado para o mercado à prestação de serviços em conformidade com a proteção de dados.

O direito de supressão e o direito de retificação continuam a ser importantes para os titulares 
de dados, já que cada vez mais é divulgada informação cujo conteúdo pode ter impactos 
significativos. É importante que o direito a ser esquecido seja entendido nesta ótica, já que 
clarifica esses direitos no contexto digital, mantendo ao mesmo tempo a derrogação geral no 
que diz respeito à liberdade de expressão. Convém que este aspeto seja especificado no 
acordo. 

Importa que o direito de oposição relativamente a qualquer outro tratamento de dados seja 
gratuito. Há a necessidade de melhores mecanismos relativamente à reparação efetiva, 
incluindo por parte de grupos de consumidores. 

4. Reforçar a prestação de contas e reduzir os encargos administrativos

O processamento de dados pessoais oferece muitas possibilidades de negócio aos 
responsáveis pelo tratamento de dados e aos subcontratantes. No entanto, sendo a proteção de 
dados pessoais um direito fundamental, tal processamento implica também responsabilidades. 
Essas obrigações devem ser claras e compreensíveis para evitar qualquer incerteza jurídica 
para as empresas e para as autoridades, bem como para os titulares de dados.  Por 
conseguinte, é necessária uma repartição mais clara dos deveres e das responsabilidades entre 
os responsáveis pelo tratamento de dados e os subcontratantes. Há necessidade de um maior 
debate sobre o conceito de "responsáveis conjuntos pelo tratamento". Para além disso, é 
necessário clarificar os limites da ação do subcontratante quando não seja recebe instruções 
do responsável pelo tratamento, nomeadamente quando um subcontratante confia a terceiros o 
processamento de dados.

Os Delegados para a Proteção de Dados nas empresas e nas autoridades públicas são um 
elemento importante na prática moderna de proteção de dados, e a sua introdução a título 
obrigatório na União, bem como as propostas relativas à sua posição e às suas tarefas, são 
geralmente apoiadas. Poderão ser necessárias algumas clarificações quanto aos detalhes 
relativos à sua independência, às suas competências e aos seus deveres. Há um amplo 
consenso em torno do facto de o limiar para a designação obrigatória de um delegado para a 
proteção de dados não dever apenas basear-se na dimensão da empresa, mas sobretudo na 
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importância do tratamento de dados. Um critério de medição adequado poderá ser o número 
de indivíduos cujos dados são processados.  

Importa que a notificação de violações de dados pessoais e que as disposições em matéria de 
proteção de dados sejam alinhadas pela diretiva relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas1 e pela próxima diretiva relativa a ataques contra os sistemas de informação. 

A proteção de dados desde a conceção e por defeito é saudada como sendo a inovação central 
da reforma. Tal proteção assegura, por exemplo, que uma aplicação para "smartphone" aceda 
no telefone aos dados que são realmente necessários à prestação de um serviço específico, 
como as informações sobre itinerários ou meteorológicas.  No entanto, os fabricantes e 
prestadores de serviços necessitam de orientações muito mais claras e de incentivos mais 
fortes para implementarem estes princípios. As avaliações de impacto sobre a vida privada
requerem também esclarecimentos e orientações mais claras. As duas abordagens exigem 
também que os delegados para a proteção de dados desempenhem um papel importante.

Os códigos de conduta, bem como as certificações e os selos são apoiados em geral, mas 
também requerem incentivos e regras mais claras no que diz respeito às consequências quanto 
à legalidade do tratamento de dados, às responsabilidades e às questões conexas.

                                               
1 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de 
dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas (diretiva relativa à privacidade 
e às comunicações eletrónicas), Jornal Oficial L 201 de 31.7.2002, p. P. 37 – 47.


