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Trabalho de forma ininterrupta sobre a temática da proteção de dados há mais de 15 
anos. O meu percurso profissional permitiu-me adquirir uma visão completa (de "360º") deste 
tema, primeiro com o legislador, depois junto da entidade reguladora (CNIL) e, finalmente, 
como consultor jurídico.

Como administrador na Assembleia Nacional francesa (Parlamento francês), fui responsável 
pela transposição da Diretiva 95/46 que alterou profundamente as competências da CNIL (lei 
de 2004). A minha experiência na Assembleia Nacional francesa, enquanto especialista em 
questões penais e do direito à proteção dos dados pessoais, deu-me a prática, o método, mas 
sobretudo o gosto pelo trabalho, pelo aconselhamento e pela negociação com os 
funcionários eleitos, com os grupos políticos e com os membros do executivo, tudo missões 
que integram a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD), como comprova o 
Policy Paper, tornado público no passado dia 4 de junho. 

Enquanto secretário-geral, instituí a "nova CNIL" resultante da lei de 2004.  Modifiquei 
a sua organização e diversifiquei os recursos de especialização jurídica, mas, sobretudo, de 
especialização tecnológica. Com efeito, quanto menos uma entidade reguladora  dominar a 
tecnologia, mais propensa está ao conservadorismo, menos pragmática é na sua análise e mais 
sensível é às pressões exteriores. Foi com esta convicção que tripliquei o número de 
engenheiros na CNIL. Para ser independente, hoje em dia, uma entidade reguladora deve 
ser pluridisciplinar. Dotei o exercício dos poderes coercivos e de controlo da CNIL de uma 
base jurídica mais segura, desenvolvi novos serviços em linha para os utilizadores, inovei na 
comunicação e investi numa lógica de promoção e de explicação do modelo europeu, a nível 
internacional (cf. a conferência de Estrasburgo em 2008, a qual culminou com a Declaração 
de Madrid). Esta "nova CNIL" e a sua estratégia de comunicação provocaram reações hostis, 
ameaças à sua independência por intermédio de alterações parlamentares com vista à redução 
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do seu orçamento, ou ainda por via de pressões políticas relativamente a determinados 
processos de especial interesse para as liberdades públicas. São exemplos disso o controlo da 
base de dados da polícia (STIC) ou ainda o projeto de criação do ficheiro das comunidades de 
informação "EDVIGE". Conheço, portanto, o sentido preciso da palavra independência, a 
sua exigência, mas também a sua necessidade de abertura ao diálogo, sem o qual se 
transforma numa autarquia incompreensível e inacessível. É esta conceção de 
independência, exigente, aberta, mas firme, de que a AEPD necessitará para 
implementar com sucesso as suas novas missões.  

Enfim, a dimensão económica da proteção de dados é mais atual do que nunca. Vivo-a 
diariamente como advogado numa empresa internacional. Os dados pessoais são o novo "ouro 
negro" da economia. Eles permitem criar novos serviços e novos mercados. Estes novos 
atores da economia digital são, portanto, fundamentalmente «disruptivos», já que se 
diversificam horizontalmente graças ao seu domínio dos dados pessoais. Este conhecimento 
da realidade económica constitui um contributo essencial para que a AEPD continue 
pertinente e pragmática nas suas funções de assessoria às instituições europeias. 

É neste contexto, de inovação permanente, de concorrência entre os sistemas jurídicos 
reguladores, que a Europa decidiu reformar o seu próprio modelo. O Projeto de Regulamento 
introduz uma nova estrutura de governação das autoridades, através do mecanismo de 
coerência sob a autoridade do futuro Comité Europeu, cujo secretariado será assegurado pela 
AEPD. Trata-se de uma tarefa particularmente pesada, nova e estratégica. Por 
conseguinte, é necessário criar uma "nova" AEPD com uma nova equipa para um novo 
projeto. Sei por experiência própria que a gestão da mudança exige energia, 
envolvimento, capacidade de inovação e entusiasmo. O entusiasmo, a flexibilidade na 
organização, uma abordagem pluridisciplinar à proteção de dados, uma conceção aberta, mas 
firme, da independência: são estas as necessidades da "nova" AEPD. São estas as qualidades 
que pretendo colocar ao seu serviço. 

Na pendência da entrada em vigor do futuro Regulamento, a entidade supervisora (AEPD) 
deverá exercer a sua função de controlo, capitalizando os resultados da aprendizagem dos 
últimos 10 anos na matéria e que são claramente formulados no Policy Paper. Com efeito, 
uma das principais obrigações de uma autoridade de controlo é a previsibilidade.

Ser previsível significa, desde logo, explicar e prestar informações sobre os seus critérios 
de priorização relativamente às ações de fiscalização efetuadas. Seja através de visitas no 
local ou de fiscalizações prévias sobre os tratamentos de dados que apresentem riscos, essa 
priorização poderia resultar dos seguintes critérios: (i) as denúncias recebidas, ainda que o seu 
número tenha vindo a diminuir desde 2011 (de 100 para 80 em 2013), (ii) as temáticas que a 
AEPD determina (por exemplo a segurança dos dados, as zonas de comentários, a 
geolocalização, a prática do "Bring your own device" (BYOD) no seio das instituições 
europeias, etc.). Face ao número crescente de pedidos de fiscalização prévia recebidos (80 em 
2010, 280 em 2013), a AEPD poderia regular este fluxo e implementar as suas prioridades, 
utilizando com discernimento os avisos tácitos previstos no artigo 27.º do Regulamento 
45/2001. 

Todos os anos, a AEPD deveria tornar público o seu programa de fiscalizações e 
comunicar o seu balanço em confronto com o ano anterior. O interesse desta comunicação 
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seria igualmente no sentido de contribuir para a melhoria da cultura da proteção de dados no 
seio das instituições da União, divulgando as "boas práticas". Este programa seria adotado 
com base nas propostas das equipas da AEPD, com o acordo da Autoridade Adjunta. Ele 
deveria igualmente ser concebido, e conduzido, como um projeto de gestão. 

Enquanto autoridade de fiscalização, a AEPD deve ser justa e pragmática, tornando-se ainda 
mais credível. Ser justa significa ter uma grelha de análise da conformidade com as regras da 
proteção de dados e dos riscos associados e pré-estabelecidos, mas periodicamente revista, 
por exemplo para ter em conta as evoluções tecnológicas (em matéria de segurança ou de 
utilizações, por exemplo) ou para contemplar as experiências adquiridas com as auditorias, e 
que seja comunicável. Para o efeito, a AEPD poderia solicitar o apoio de especialistas em 
tecnologias da informação (por via da ENISA ou de outros centros de recursos). Ser 
pragmática significa proceder à avaliação da conformidade de um tratamento de dados de 
acordo com essa grelha de análise, tendo em consideração as suas circunstâncias específicas, a 
sensibilidade dos dados tratados, a legitimidade das finalidades, assim como os riscos 
associados aos direitos das pessoas. A abordagem quanto aos riscos, quando estes últimos 
sejam explicados e compreendidos, é igualmente um meio para fazer progredir a cultura da 
proteção de dados, uma vez que tem uma base empírica de que os serviços e as pessoas 
envolvidas podem facilmente  apropriar-se.

Enquanto autoridade fiscalizadora, a AEPD deve ser eficaz. Tendo em conta a escassez de 
recursos de que dispõe, a AEPD deverá ser seletiva nas suas fiscalizações e basear-se nos 
intermediários externos de conformidade. Estes intermediários são, em primeiro lugar, os 
Delegados de Proteção de Dados (DPO) e os Coordenadores (DPC). Uma das formas de 
desmultiplicar a ação da AEPD e de garantir um elevado nível de proteção dos dados no seio 
da União consiste em federar e animar esta comunidade. 

Para que tal aconteça, a AEPD deverá inovar nos seus métodos de comunicação. Por 
exemplo, e de acordo com os recursos disponíveis, poder-se-ia considerar : (i) a abertura de 
uma extranet dedicada aos DPO e aos DPC, na qual estes acedessem a guias práticos, fóruns, 
FAQ que respondessem às suas questões, (ii) a organização de formações via web, (iii) a 
disponibilização de módulos de "e-learning", (iv) a produção de ferramentas ou de suportes 
adaptados às necessidades dos DPO e dos DPC, de acordo com o seu feedback recolhido 
através de questionários, (v) uma reunião anual da comunidade dos DPO e dos DPC em torno 
de um tema ou de uma ação. 

Para prever a futura organização do Comité Europeu (o "Comité"), é necessário, em primeiro 
lugar, definir o seu papel. Lendo os projetos de regulamento e de diretiva, segundo a redação 
de janeiro de 2012, o Comité constitui o instrumento da sua aplicação coerente e o organismo 
de resolução de diferendos e de conciliação entre as autoridades nacionais. 

Para o efeito, o Comité intervém de acordo com as seguintes quatro modalidades: (a) em 
resposta a um pedido de uma autoridade nacional, no âmbito do seu poder de controlo a 
priori (por exemplo, aquando do seu envolvimento na lista de tratamentos de dados sujeitos à 
sua consulta prévia ou relativamente à adoção dos BCR),(b) na sequência de um pedido de 
uma autoridade nacional, no quadro do controlo a posteriori (por exemplo no caso de 
recusa de uma autoridade de se associar a uma outra aquando de uma operação conjunta de 
controlo). O Parlamento também aumentou substancialmente o poder do Comité nesta 
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matéria, na medida em que lhe atribuiu igualmente a competência para decidir sobre os 
diferendos entre autoridades no caso de uma proposta de sanção emanada de uma delas,(c) de 
por sua própria iniciativa, para estabelecer os guias de boas práticas e as linhas diretrizes 
destinadas às autoridades nacionais,(d) enquanto centro de recursos partilhados ao serviço 
das autoridades nacionais (dar formação, disponibilizar documentação). 

Estas quatro missões, que podem interagir umas com as outras (por exemplo, a formação pode 
ser alimentada com as dificuldades constatadas no quadro das operações conjuntas), 
deveriam, numa primeira fase, estruturar a organização do secretariado do Comité pela 
AEPD.  Assim, as missões (a), (b) e (c), relacionadas com as "competências" do Comité,
deveriam ser identificadas como tal no organigrama enquanto que a missão de centro de 
recursos partilhados (d) seria uma atividade transversal, de apoio a todas as outras. Esta 
deveria apoiar-se na disponibilização de uma extranet segura, aberta às autoridades nacionais, 
na qual seriam facultados, nomeadamente, outros suportes de formação e um repositório de 
informação, um quadro com o acompanhamento da instrução dos diferentes pedidos dirigidos 
ao Comité. 

A instrução dos pedidos mais sensíveis, previsivelmente os que decorrem no âmbito do 
controlo a posteriori (b), deverá ser objeto de uma atenção especial. A AEPD deve esforçar-
se para alcançar soluções equilibradas, justas, imparciais, construindo consensos e a confiança 
no seio da comunidade das autoridades. Neste contexto, o papel "diplomático" da AEPD e da 
Autoridade Adjunta, a sua disponibilidade, a sua capacidade de ouvir e de dialogar, assim 
como o seu conhecimento das diferentes autoridades nacionais e das suas culturas, serão 
essenciais para o sucesso da sua missão. 

A relevância desta organização, atendendo às Missões, que beneficia do apoio de uma 
direção transversal de "recursos", deverá ser objeto de uma avaliação periódica (a cada 
18 ou 24 meses) no seio do Comité, com vista a garantir a sua eficácia e a preservar a sua 
flexibilidade face a um mundo digital particularmente inovador. 
Estas diferentes funções, novas e estratégicas, confiadas à AEPD implicarão alterações no 
Regulamento 45/2001, numa primeira análise, aos artigos 46.º ("funções") e 47.º 
("competências"). 


