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1. Pode expor as razões pelas quais se candidata a este lugar e se considera competente 

para o ocupar?  

Tenho uma resposta simples para a questão de saber por que motivo me candidatei ao cargo de 

Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e quais são as minhas principais motivações: a 

proteção do direito à vida privada. Quando era um jovem advogado, a legislação sobre o 

direito à vida privada, bem como as possibilidades oferecidas pela proteção de dados para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, marcaram-me profundamente. Dediquei toda a 

minha carreira profissional à proteção dos dados pessoais e consagro o meu trabalho diário, 

há quase 17 anos, à legislação em matéria de proteção de dados. Na qualidade de AEPD, 

gostaria de prosseguir este trabalho, comprometendo-me a assegurar plenamente um elevado 

nível de proteção dos dados e da vida privada. Enquanto AEPD, é também meu propósito 

tornar a proteção de dados uma realidade na vida quotidiana de todos os cidadãos na UE.  

O meu CV oferece uma boa visão de conjunto da minha participação na atividade europeia 

ligada à proteção de dados. Na presente resposta escrita, gostaria de destacar os seguintes 

aspetos:  

- Em 2006-2007, trabalhei como perito nacional na AEPD. Este período de 18 meses 

permitiu-me participar nos trabalhos da AEPD e conhecer em primeira mão o trabalho 

da autoridade de supervisão em matéria de proteção de dados da União Europeia.  

- O papel por mim desempenhado durante a Presidência húngara do Conselho da 

União Europeia. Nessa ocasião, presidi ao Grupo do Intercâmbio de Informações 

e da Proteção de Dados (DAPIX) no primeiro semestre de 2011. No decurso da 

minha presidência, o Conselho adotou conclusões elaboradas pelos governos dos 

Estados-Membros em resposta à comunicação da Comissão Europeia sobre a reforma 

da proteção de dados. Esta etapa foi anterior ao RGPD, mas já fazia parte dos longos 

debates que, muitos anos mais tarde, conduziram à criação do novo quadro jurídico.  
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- Participo de forma assídua nas reuniões do Comité Europeu para a Proteção de Dados. 

Presido ao Grupo de Peritos Cooperação1  no seio do Comité desde 2015. O grupo 

de peritos elaborou uma série de documentos relativos à cooperação das autoridades 

de supervisão da proteção de dados.  

Resulta dos factos atrás expostos que a minha experiência profissional é relevante no 

contexto da posição de AEPD. Considero ser um candidato adequado para ser nomeado 

membro ativo da rede das autoridades responsáveis pela proteção de dados. Há muito que 

desenvolvo um trabalho árduo no Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) e no 

Grupo de Trabalho do artigo 29.º, o que, juntamente com a experiência que obtive na autoridade 

de um Estado-Membro, me fornece uma bagagem sólida para o desempenho das funções da 

AEPD de acordo com as mais elevadas normas profissionais.  

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados dirige-se a um vasto público na União 

Europeia e também a nível mundial. Trata-se de um desafio que se me afigura 

extremamente motivante. Seria para mim motivo de grande satisfação assumir a 

responsabilidade que tal comporta. Estou certo de que, graças ao profissionalismo e ao empenho 

do pessoal adstrito ao secretariado da AEPD, estaremos em condições de alcançar estes 

objetivos. 

Coloco-me à disposição da União Europeia para servir os seus cidadãos.  

2. Pode descrever a sua visão para o futuro da autoridade que teria de liderar enquanto 

AEPD, incluindo os potenciais desafios que prevê e as prioridades que definirá para esta 

autoridade independente?  

O futuro da proteção da vida privada deve figurar em qualquer debate sobre o futuro da 

AEPD. Creio que se continuará a observar a tendência segundo a qual as alterações sociais 

serão provocadas por mudanças tecnológicas. O comportamento dos utilizadores tem um 

impacto significativo na vida privada dos outros e na sua situação social. É neste contexto que 

todas as autoridades de proteção de dados devem desempenhar as funções que lhes incumbem. 

Afigura-se urgente concluir o processo legislativo iniciado nos últimos anos, mas que ainda não 

terminou completamente. Nos próximos anos, será necessário proceder não a uma reforma 

radical da proteção de dados, mas sim à conclusão do trabalho iniciado e à aplicação coerente 

e eficaz das regras existentes. Tendo em conta todos estes fatores, podemos identificar as 

seguintes prioridades para o próximo mandato da AEPD:  

- Acompanhar as mudanças tecnológicas e sociais para efeitos de uma aplicação 

eficaz das regras 

- Analisar a utilização de dados pessoais como mercadoria e meio de pagamento.  

- Facilitar a cooperação entre as autoridades responsáveis pela proteção de dados, 

pela proteção do consumidor e pela defesa da concorrência para proteger os 

cidadãos.  

A exemplo do que sucede com todas as autoridades de proteção de dados, a missão da AEPD 

consiste em proteger a vida privada e os dados pessoais e melhorar a qualidade de vida dos 

                                                 
1 Antes de 25 de maio de 2018 fazia parte do Grupo de Trabalho do artigo 29.º.  
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cidadãos. Partilho dos valores constantes da estratégia traçada para a AEPD para o período 

2014-2019: integridade, transparência, imparcialidade e pragmatismo. Dirigirei a AEPD guiado 

por nestes valores e faço votos por que todos os membros do pessoal os respeitem também. No 

que se refere à estratégia em matéria de pessoal, gostaria de associar o maior número possível 

de colegas ao trabalho da AEPD, nomeadamente peritos nacionais que trabalham nas 

autoridades de proteção de dados dos Estados-Membros. Esta partilha de experiências e 

uma cooperação estreita serão portadoras de resultados com benefícios mútuos. 

Compete à AEPD emitir um parecer sobre os atos legislativos da União Europeia. Neste 

contexto, a AEPD deve continuar a ser um parceiro fiável e ser acessível em todas as fases do 

processo legislativo, a fim de poder encetar conversações com os colegisladores. No âmbito 

legislativo, é necessário manter uma boa cooperação entre o CEPD e a AEPD.  

No domínio do controlo e da aplicação das regras, desenvolverei uma estratégia que fixe as 

prioridades e destaque os casos de tratamento de dados que merecem atenção especial, em 

função da experiência dos anos anteriores. No quadro da aplicação desta estratégia, será dada 

prioridade a consultas que possam facilitar a legalidade do tratamento dos dados que 

ainda não tenha sido iniciado. A coordenação dos controlos das autoridades dos Estados-

Membros no domínio da justiça e dos assuntos internos deve ser prosseguida no futuro.  

A proteção de dados visa, em última análise, proteger os particulares. Por vezes, as regras em 

matéria de proteção de dados sobrepõem-se às regras da concorrência e às regras de proteção 

dos consumidores. A separação de responsabilidades em matérias de interesse comum 

continuará a ser uma questão importante no futuro, razão pela qual deve ser dada continuidade 

à iniciativa da AEPD relativa a uma «Digital Clearinghouse» (centro de intercâmbio de 

informações digitais).  

A AEPD é um elemento fundamental do reforço da proteção da vida privada no exterior e no 

interior da União Europeia. A AEPD tem uma função e uma responsabilidade a nível 

mundial. Todos os intervenientes no mundo são afetados pela importância crescente da 

proteção de dados. Todos estão à procura de parceiros que lhes sirvam de guia: um farol que 

lhes indique a via a seguir. Tal é inevitavelmente a função das autoridades de proteção de dados, 

como a AEPD. Para corresponder a estas expectativas, é necessário dispor de recursos humanos 

e financeiros suficientes. Tal constitui um desafio que a AEPD deverá superar.   

Gostaria de lançar um debate público com o objetivo de chamar a atenção para o valor dos 

dados no processo económico. É igualmente necessário analisar as questões relativas a um 

imposto sobre a proteção da vida privada baseado na utilização desses dados. É necessário 

estudar a possibilidade de imposição de um imposto sobre os benefícios obtidos a partir 

dos dados no domínio da vida privada, nomeadamente no caso dos gigantes da tecnologia.  

3. Como tenciona desempenhar a missão que lhe seria oficialmente confiada enquanto 

AEPD em matéria de supervisão das agências incumbidas da Justiça e Assuntos Internos 

e o que pensa da transferência de dados pessoais a partir das agências JAI e para as 

mesmas, especificamente no que respeita à supervisão das transferências de dados 

pessoais para países terceiros?  

A forma como a União Europeia é vista depende em grande medida do êxito das suas políticas 

em matéria de justiça e assuntos internos (JAI), que, por essa razão, merecem especial atenção 
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por parte de todas as instituições. Algumas agências no domínio da justiça e assuntos internos 

tratam uma grande quantidade de dados pessoais, em especial a eu-LISA. Encontrar o 

equilíbrio correto entre segurança e privacidade constitui o objetivo primeiro das atividades 

de supervisão. Trata-se de um domínio fundamental da minha estratégia de aplicação das regras.  

A supervisão da Europol é uma tarefa específica da AEPD, no âmbito da qual tenciono lançar 

mão dos instrumentos que enuncio de seguida. A fim de assegurar uma cooperação eficaz entre 

a AEPD e a Europol, é necessário realizar reuniões periódicas em que possam ser debatidas 

todas as questões relativas à proteção de dados relacionadas com o tratamento de dados 

programado. Tal serve também para garantir a aplicação do princípio da proteção de dados 

desde a conceção.  

O controlo regular das atividades da Europol é também um instrumento importante ao qual os 

peritos dos Estados-Membros podem ser associados de forma útil. Pode também ser 

utilizado o controlo à distância, quer de forma autónoma, quer a título de controlo de 

acompanhamento. Os controlos ex ante constituem uma oportunidade para identificar e gerir 

riscos em caso de tratamentos programados que concitem riscos acrescidos. Trata-se também 

de um instrumento importante para assegurar o respeito pelas normas em vigor.  

O Secretariado do Conselho de Cooperação da Europol, que se reúne duas vezes por ano, 

será assegurado pela AEPD. Trata-se de uma instância que permite o intercâmbio das 

experiências que as autoridades adquiriram no âmbito do controlo. O sistema prevê igualmente 

a possibilidade de um controlo democrático graças ao grupo de controlo parlamentar conjunto. 

Cabe também à AEPD conferir-lhe apoio.  

O controlo da legalidade do tratamento de dados pelas agências no domínio da justiça e dos 

assuntos internos exige a cooperação entre a AEPD e as autoridades dos Estados-Membros. 

Embora preveja que o controlo dos dados relativos aos processos tratados nas unidades centrais 

seja efetuado com os instrumentos acima descritos, o controlo do tratamento de dados ao nível 

dos Estados-Membros e, por conseguinte, a utilização dos dados recebidos da unidade central, 

será da competência das autoridades de proteção de dados dos Estados-Membros. O exercício 

destas duas competências deve ser harmonizado a bem da eficácia. No momento presente, 

esta missão cabe aos grupos de coordenação de controlo, cujo secretariado é assegurado pela 

AEPD. Neste contexto, importa também reforçar a coordenação no domínio do controlo a 

nível dos Estados-Membros e da UE.  

Na minha opinião, o intercâmbio de dados entre as instituições da União Europeia constitui 

um pressuposto para a boa execução das tarefas, a fim de assegurar que a realização da 

liberdade, da segurança e da justiça se torne uma realidade quotidiana para os cidadãos. A 

livre circulação de dados na União é, por conseguinte, um fenómeno evidente. Assim, além de 

um elevado nível de proteção, devem ser garantidas todas as condições para assegurar essa 

livre circulação.  

No que diz respeito a países terceiros, verificou-se que o nível de proteção de dados apenas 

está em conformidade com as decisões da Comissão numa pequena parte do mundo. Nesses 

casos, outros instrumentos de garantia da conformidade desempenham um papel importante. 

Uma vez que, nestes casos, a transferência de dados começa na União Europeia, toda e 

qualquer operação está sujeita a controlo por parte das autoridades responsáveis pela 

proteção de dados. Devem ser efetuados controlos coordenados e regulares, em conjunto com 
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as autoridades de proteção de dados dos Estados-Membros, uma competência das 

autoridades que também foi destacada no acórdão Schrems. A eficácia das políticas da UE 

no domínio da JAI será reforçada se um número crescente de países ou de organizações 

internacionais respeitarem as normas. Com efeito, no meu entender, é essencial promover e 

apoiar este objetivo. No entanto, o alargamento do intercâmbio de dados com países terceiros 

não deve conduzir a um nível mais baixo de proteção. 


