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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre as implicações dos grandes volumes de dados nos direitos fundamentais: 

privacidade, proteção de dados, não discriminação, segurança e aplicação da lei 

(2016/2225(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 16.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta os artigos 1.º, 7.º, 8.°, 11.°, 14.º, 21.°, 47.º e 52.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 

95/46/CE (Regulamento geral sobre a proteção de dados)1, bem como a Diretiva 

2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 da abril de 2016, relativa à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e 

repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à livre circulação desses 

dados, e que revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI2 do Conselho, 

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas 

relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal, de 28 de 

janeiro de 1981 (STE 108), e o seu Protocolo Adicional, de 8 de janeiro de 2001 (STE 

181)3, 

– Tendo em conta a Recomendação CM/Rec(2010)13 do Comité de Ministros do 

Conselho da Europa, de 23 de novembro de 2010, dirigida aos Estados-Membros sobre 

a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de carácter 

pessoal no âmbito da definição de perfis4, 

– Tendo em conta o Parecer 7/2015 da Autoridade Europeia para a proteção de dados, de 

19 de novembro de 2015, intitulada «Meeting the challenges of big data; A call for 

transparency, user control, data protection by design and accountability» (Enfrentar os 

desafios dos grandes volumes de dados: um convite para a transparência, o controlo por 

parte dos utilizadores, a proteção de dados desde a conceção e a responsabilidade)5, 

– Tendo em conta a declaração do Grupo de Trabalho do artigo 29.º, de 16 de setembro de 

2014, sobre o impacto do desenvolvimento de grandes volumes de dados sobre a 

                                                 
1 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1. 
2 JO L 119 de 4.5.2016, p. 89. 
3 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108  
4 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00  
5 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/

15-11-19_Big_Data_EN.pdf  

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf
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proteção das pessoas relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais na UE1, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

(A8-0000/2016), 

A. Considerando que o termo «grandes volumes de dados» se refere à acumulação 

recorrente de grandes quantidades de dados, incluindo dados pessoais, a partir de 

diversas fontes, que são objeto de um tratamento automatizado por algoritmos 

informáticos e técnicas avançadas de tratamento de dados, a fim de identificar 

determinadas correlações, tendências e padrões (análise de grandes volumes de dados); 

B. Considerando que a evolução das tecnologias da comunicação e a utilização 

generalizada de dispositivos eletrónicos, de gadgets de monitorização, de redes sociais e 

as interações e redes na Internet, incluindo dispositivos que comunicam informações 

sem intervenção humana, levaram ao desenvolvimento de enormes conjuntos de dados, 

em constante crescimento, que, através de análise e de técnicas avançadas de 

tratamento, fornecem informações sem precedentes sobre o comportamento humano e 

as nossas sociedades; 

C. Considerando que as empresas, os governos e as organizações têm tirado partido desses 

conjuntos de dados e da análise de grandes volumes de dados para estimular a 

competitividade, a inovação, a previsão dos mercados, a publicidade direcionada, a 

investigação científica e a elaboração de políticas no domínio dos transportes, as 

«cidades inteligentes», a aplicação da lei, a transparência, a saúde pública e a resposta a 

catástrofes; 

D. Considerando que os grandes volumes de dados podem oferecer benefícios e 

oportunidades incontestáveis aos cidadãos, às empresas e aos governos, mas também 

implicam riscos significativos, nomeadamente no que diz respeito à proteção dos 

direitos fundamentais, tal como garantidos pela Carta da UE e pelo direito da União; 

E. Considerando que a presença generalizada de sensores, a larga produção de dados de 

rotina e as atuais atividades de tratamento de dados são caracterizadas por um elevado 

grau de opacidade; 

F. Considerando que os algoritmos e outros instrumentos analíticos parciais, a baixa 

qualidade dos dados, as correlações ilegítimas, os erros e a subestimação das 

implicações jurídicas, sociais e éticas, bem como a marginalização do papel dos seres 

humanos nestes processos, podem resultar em processos imperfeitos de tomada de 

decisão; 

G. Considerando que a proliferação do tratamento e análise de dados, a diversidade dos 

intervenientes envolvidos na recolha, armazenamento, tratamento e partilha de dados e a 

combinação de grandes conjuntos de dados que contêm dados pessoais de diversas 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2014/wp221_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_en.pdf
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fontes, armazenados por um tempo ilimitado, criaram grandes incertezas para os 

cidadãos e para as empresas sobre os requisitos específicos em matéria de cumprimento 

dos princípios gerais de proteção de dados; 

Considerações gerais 

1. Sublinha que as informações reveladas pela análise de grandes volumes de dados só são 

tão fiáveis quanto os dados subjacentes permitem e que, por conseguinte, são 

necessárias normas éticas e científicas sólidas para avaliar os resultados dessa análise e 

os seus algoritmos preditivos; 

2. Salienta que as perspetivas e as oportunidades oferecidas pelos grandes volumes de 

dados só podem ser plenamente aproveitadas pelos cidadãos, empresas, governos e 

instituições quando a confiança do público nestas tecnologias for assegurada por uma 

aplicação rigorosa dos direitos fundamentais e uma segurança jurídica para todas as 

partes envolvidas; 

 

Grandes volumes de dados para fins comerciais e no setor público 

Privacidade e proteção de dados 

3. Refere que a legislação da União relativa à proteção da vida privada e dos dados 

pessoais, bem como o direito à igualdade e à não discriminação, é aplicável ao 

tratamento de dados, mesmo quando esse tratamento for precedido de técnicas de 

anonimização e de pseudonimização, na medida em que existem riscos de 

reidentificação, ou, em todo o caso, quando a utilização de dados não pessoais possa ter 

um impacto sobre a vida privada das pessoas ou sobre outros direitos e liberdades; 

4. Considera que a transparência, a equidade, a responsabilização e o controlo dos dados 

pessoais são valores fundamentais, de que resultam direitos e obrigações específicos, e 

devem nortear a ação das empresas, das autoridades públicas e dos outros intervenientes 

que utilizem dados para enquadrar os seus processos de tomada de decisão; salienta a 

necessidade de uma maior transparência no que se refere ao tratamento e análise de 

dados por parte das empresas; 

5. Destaca o papel fundamental que a Comissão, o Comité Europeu para a Proteção de 

Dados e as autoridades de supervisão independentes devem desempenhar nos próximos 

anos e décadas, a fim de promover a segurança jurídica no que diz respeito a normas 

concretas de proteção dos direitos fundamentais e a garantias associadas à utilização do 

tratamento e análise de dados; 

6. Considera que as técnicas de anonimização devem incluir medidas técnicas e obrigações 

contratuais que garantam a não reidentificação; insta as empresas a reverem 

regularmente esses riscos tendo em conta as novas tecnologias e a documentarem a 

adequação das medidas adotadas, permitindo que as autoridades de supervisão 

independentes acompanhem as práticas e formulem recomendações; 

7. Exorta as empresas e os outros responsáveis pelo tratamento de dados a recorrerem aos 
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instrumentos previstos no regulamento geral sobre a proteção de dados, como códigos 

de conduta e sistemas de certificação, a procurarem obter uma maior certeza sobre as 

suas obrigações específicas ao abrigo da legislação europeia e a garantirem que as suas 

práticas e atividades estão em conformidade com as normas e salvaguardas jurídicas da 

União; 

Segurança 

8. Reconhece que a perda e o roubo de dados, a infeção por malware, o acesso não 

autorizado aos dados e a vigilância ilegal são alguns dos riscos mais prementes 

relacionados com as atuais atividades de tratamento de dados, como as técnicas relativas 

aos grandes volumes de dados; considera que o combate a este tipo de ameaças exige 

uma verdadeira cooperação concertada entre o setor privado, os governos, as 

autoridades responsáveis pela aplicação da lei e as autoridades de supervisão 

independentes; 

Não discriminação 

9. Solicita à União e aos Estados-Membros que identifiquem e minimizem a discriminação 

e a parcialidade dos algoritmos e desenvolvam um sólido quadro ético comum para o 

tratamento de dados pessoais e a tomada automatizada de decisões; 

 

Grandes volumes de dados para efeitos de aplicação da lei 

Privacidade e proteção de dados 

10. Exorta todos os responsáveis pela aplicação da lei que recorrem ao tratamento e análise 

de dados a assegurarem uma intervenção humana adequada ao longo das várias fases do 

tratamento e análise dos dados, sobretudo quando as decisões implicarem riscos 

elevados para as pessoas; 

11. Salienta, em particular, a importância de realizar avaliações de impacto prévias que 

tenham em conta preocupações de ordem ética, a fim de avaliar o caráter inclusivo, a 

precisão e a qualidade dos dados e de garantir que as pessoas visadas pelas decisões 

e/ou os intervenientes que participam nos processos de tomada de decisão tenham a 

possibilidade de contestar a análise, os padrões e as correlações e evitar quaisquer 

efeitos prejudiciais para alguns grupos de pessoas; 

Segurança 

12. Sublinha a necessidade absoluta de proteger as bases de dados que servem para a 

aplicação da lei contra a perda e o roubo de dados, a infeção por malware e o acesso 

indevido aos dados por pessoas não autorizadas; considera que o combate a este tipo de 

preocupações exige uma verdadeira cooperação concertada entre as autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei e as autoridades de supervisão independentes; 

Não discriminação 

13. Alerta para o facto de que, tendo em conta o caráter intrusivo das decisões e medidas 
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tomadas pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei sobre a vida e os direitos 

dos cidadãos, é necessária extrema prudência para evitar a discriminação ilegal e evitar 

visar certos grupos da população, especialmente os grupos marginalizados e as minorias 

étnicas e raciais; 

14. Insta as autoridades responsáveis pela aplicação da lei dos Estados-Membros que 

utilizam a análise de dados a garantirem os mais elevados padrões de ética na análise 

dos dados e a assegurarem uma intervenção humana e a responsabilização ao longo das 

várias fases do processo de tomada de decisão, não só para avaliar a representatividade, 

a precisão e a qualidade dos dados, mas também para avaliar a adequação das decisões a 

tomar com base nessas informações; 

° 

° ° 

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 


