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PROGRAMA 

I. Introdução  
  
II. Enquadramento legal /regulamentar e os stakeholders 
  
III. O novo Quadro Legal de Proteção de Dados na Europa 
 
IV.  Internet e Inovação – qual o impacto do novo Quadro Legal? 
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Quadro legal 
europeu 



QUADRO LEGAL 
EUROPEU 

24.10.1995 12.07.2002 25.11.2009 25.05.2011 29.08.2012 

Diretiva 95/56/CE 
Proteção de Dados 

Pessoais 

Diretiva 
2002/58/CE 

“Diretiva e-Privacy” 

Diretiva 2006/24/CE 
“Diretiva Retenção” 

Data limite transposição 
da Diretiva e-Privacy 

pelos Estados Membros 

Diretiva 2009/136/CE 
“Diretiva Direitos dos 

Cidadãos” (altera Diretiva 
e-Privacy) 

15.03.2006 

Proposta de 
Regulamento Geral sobre 

a Proteção de Dados  

Consulta Pública sobre o 
Regulamento (09.07.2009 a 

31.12.2009 / 04.11.2010 a 15.01.2011) 

25.01.2012 07.02.2013 

Proposta de Diretiva 
sobre Segurança das 

Redes e da Informação 
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QUADRO LEGAL 
EUROPEU 

As entidades com competências no 
domínio da proteção de dados pessoais  

Reguladores das 

Comunicações Eletrónicas 

http://www.ico.gov.uk/
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QUADRO LEGAL 
EUROPEU 

As entidades com competências no domínio da 
proteção de dados pessoais  

Unidade de proteção de dados  

Grupo do Artigo 29º 
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Proposta de 
Regulamento Geral 
sobre a Proteção de 

Dados  
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

“Os europeus não adoptarão medidas 
nas quais não confiam – a era digital 
não é nem o “big brother” nem o ciber 
oeste selvagem” – Agenda Digital 
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Principais objetivos 

 

 

• Gerar confiança num ambiente on-line  

• Maior harmonização entre os E.M. (Regulamento 
terá aplicação direta, não sujeito a transposição) 

• Redução de custos e de burocracias (poupança de 
cerca de 2.3 milhões de euros por ano)  

 

REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS Novo Pacote Legislativo de Proteção de Dados  

 Regulamento  Geral de Proteção de Dados   

Diretiva  relativa tratamento de dados pessoais para efeitos de justiça criminal 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

2009 2010 25.1.2012 2013s 2014 2011 2015 

Consulta sobre o Quadro 
Jurídico aplicável à 
proteção de dados 

pessoais 

Pareceres do Grupo do artigo 29º 
e da Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados  

Consulta pública sobre a 
abordagem da CE 

A Comissão Europeia publicou a 
versão final do Pacote Legislativo 
de Proteção de Dados (inclui o 
Regulamento de Proteção de Dados, que 
alterará a Diretiva 95/46/CE) 

Comunicação Estratégia Global 
em matéria de proteção de dados 
COM (210) 609) (4.11) 

Processo legislativo do 
novo quadro legal 

Entrada em vigor 

Aprovação do regulamento 
(data prevista) 
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Proposta de Regulamento sobre proteção de dados 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 
 
 

• Tratamento de dados no contexto das atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um subcontratante situado na União mesmo 
que o tratamento seja realizado fora da União  
 

• Tratamento de dados de residentes na União realizado por um responsável não 
estabelecido na União: 
  
i. se as atividades de tratamento se relacionarem com ofertas de bens ou serviços 

ao titular ou controlo do seu comportamento 
 

ii. Num lugar onde se aplique o direito nacional de um E.M por força do direito 
internacional público 

 
 

Âmbito aplicação  



14 

REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Novas definições  

“estabelecimento  principal”  

“violação de dados pessoais “ 

“empresa“ 

“grupo de empresas“ 

“criança“ 

“regras vinculativas para empresas “ 

Alguns dos “conceitos antigos” foram clarificados 

“consentimento” 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 
Requisitos para o tratamento dos dados 
-  Os requisitos para obtenção de consentimento  são 
reforçados - 

 
• Obtenção de consentimento explícito – declaração ou ato positivo inequívoco 

 
• Disponibilização de informação transparente relativa ao tratamento dos dados  

(sobretudo na Internet e para as crianças), incluindo a duração do tratamento, 
eliminação, o direito de apresentar queixa  
 

• O consentimento de menores de 13 anos para ser válido terá que ser autorizado 
pelos representantes legais do menor  
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

• As organizações deverão apenas tratar com uma única autoridade nacional responsável 
pela proteção de dados do país da União do seu estabelecimento principal 

• Os titulares dos dados devem dirigir-se à autoridade nacional do seu E.M. 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

 Os “novos” direitos do titular  

 
• Direito a ser esquecido e ao apagamento dos dados  
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS  
• Portabilidade dos dados  

 Os “novos” direitos do titular  
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 
• “Data minimisation” 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Os direitos do titular dos dados são 
reforçados  
 

• Sempre que o tratamento dos dados tiver por finalidade a 
comercialização direta o titular tem o direito de se opor ao 
tratamento 
 

• Melhoria das condição de acesso aos dados pessoais pelo seu 
titular (prazo de resposta a pedidos efetuados) 
 

• O conteúdo do direito à informação sobre o tratamento é 
alargado (prazo de conservação de dados) 
 

• A obrigação de informação impende agora não só sobre o 
responsável pelo tratamento mas também sobre o 
subcontratante 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Os direitos do titular dos dados são 
reforçados  

 
• São impostas exigências especiais para o tratamento de 

dados de perfil 

Os dados de perfil só podem ser tratados: 

• No contexto da celebração ou execução de um contrato e 
sejam adotadas medidas especificas de salvaguarda da 
pessoa em causa 
 

• Se for expressamente autorizado por força da legislação da 
União ou de um E.M 
 

• Mediante consentimento do titular  
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Maior autonomia e mais 
responsabilidade para as organizações que 
tratam dados pessoais   

 
• Devem  ter um “dossier de cada um dos tratamentos efectuados”  

(estar em condições de demonstrar as autoridades de controlo 
que os tratamentos são  efetuados nos termos do regulamento) 

 
 
 
 
• Devem notificar às autoridades de proteção de dados apenas as  

operações de tratamento que possam apresentar riscos para os 
titulares dos dados (simplificação dos procedimentos) 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Maior autonomia e mais 
responsabilidade para as organizações que 
tratam dados pessoais   

• Devem levar a cabo  “privacy  impact assessments (PIA’s)” 
 

• Adoptar  políticas de  “privacy by design”  

A protecção da privacidade e dos dados pessoais 
está incorporada em todo o ciclo de vida das 
tecnologias, desde a fase inicial de projecto até à 
sua implantação, utilização e eliminação final 

Privacy enchancing 
technologies (PET’s). 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Maior autonomia e mais 
responsabilidade para as organizações que 
tratam dados pessoais   

 
• Nomear um “data privacy officer”  
 
• Implementar medidas de segurança 
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Notificação de tratamento de dados à 
autoridade de proteção de dados  

Só têm que ser notificadas previamente às autoridades os tratamentos de dados  que : 

• Após avaliação de impacto apresentem um elevado nível de riscos específicos 
 

• A autoridade considerar necessário de acordo com lista pública a divulgar  
 

REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

• Obrigação de notificação de “data breaches”, no prazo de 24 horas a contar 
do conhecimento da violação, tanto às autoridades de proteção de dados 
relevantes como aos titulares dos dados afetados 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Melhora e uniformiza  os procedimentos de transferências internacionais de dados e 
especifica os critérios de avaliação do nível de proteção de um país terceiro  
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Comité Europeu para a Proteção de Dados  

• Mecanismos de cooperação e  coerência das decisões que possam afetar vários E.M.  
 

• Reforçar os poderes das autoridades competentes para a proteção de dados 
 

• Alargar a intervenção da Comissão Europeia  (preparação de formulários, definição de 
aspetos relacionados com a concretização do regulamento)  
 
 
 

Algumas Alterações Institucionais  

Grupo do Artigo 29º 
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REGULAMENTO 
SOBRE PROTEÇÃO DE 

DADOS 
Agravamento significativo do valor 
das multas  

• 250 000 € até 0,5 % do volume de negócios mundial 
anual (empresa) – por exemplo, por   incumprimento 
dos mecanismos destinados a apresentar os pedidos 
relativos aos dados  
 

• 500 000 € até 1 % do volume de negócios mundial 
anual (empresa)  - por exemplo, por não respeitar o 
direito de ser esquecido ou ao apagamento  

 
• 1 000 000 € até 2% do volume de negócios mundial 

anual (empresa) – por exemplo, por desrespeito das 
condições de tratamento de dados de perfil, por não 
designação de representante (entidade não 
estabelecida na União) 
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Internet e Inovação – 
qual o impacto do novo 

Quadro Legal? 
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Alguns dos grandes desafios da 
regulação 

INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

Internet/Inovação 

Privacidade Segurança  

• É possível garantir a tutela da privacidade 
na era digital ? 
 

• Como articular as exigências de segurança 
com a constante inovação ? 
 

• Como regular uma realidade que não tem 
fronteiras, mas abrange culturas com 
abordagens muito diferentes em matéria 
de segurança e privacidade ? (EUA vs 
Europa e mesmo dentro da Europa) ? 
 

• As propostas legislativas em discussão dão 
resposta a estas exigências ? 
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INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? Estudo desenvolvido pela Economist Intelligence 

Unit. 
 
Recolha de Dados: 
• Inquérito por questionário a 758 utilizadores 

de Internet adultos, realizado entre Janeiro e 
Fevereiro de 2013. 

 
• Áreas Geográficas: Europa Ocidental (32%); 

Ásia-Pacífico (30%); América do Norte (20%);  
América Latina, Médio Oriente, África e 
Europa de Leste (18%). 
 

• Entrevistas com peritos e figuras 
proeminentes das áreas de negócios, governo 
e  organizações não governamentais. 
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INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

O Atlântico divide: preocupações semelhantes 
mas comportamentos distintos 

Tipo de preocupações: 
 
• Relacionadas com a segurança 

da informação armazenada 
online (90% em ambos os 
casos) 

• Utilização da informação para 
constituição de perfis (78% na 
Europa /88% nos EUA) 

• A informação fornecida sobre a 
utilização dos dados é 
suficientemente transparente ( 
24% na Europa/ 15% nos 
EUA) 

Impacto  
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Na Europa coexistem realidades distintas: 

 

INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

24% dos franceses entrevistados 
indicou ter sofrido uma violação 
de privacidade de dados pessoais 
nos últimos dois anos, contra 
apenas 10% dos ingleses 
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Apesar dos entrevistados 
terem manifestado 
estarem confortáveis em 
partilhar informação 
pessoal básica, raramente 
consideram que a sua 
informação está segura 
na posse de outros 

INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

Parece existir uma vontade de partilhar 
informação pessoal, mesmo sabendo que não 
está segura : 
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INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

• 75% dos consumidores consideram que a 
regulação destinada a proteger a utilização 
indevida dos seus dados pessoais não é 
suficientemente forte 

 

• Atualmente a forma mais utilizada para 
informar aos titulares dos dados os seus 
direitos – o “privacy statement” – é ineficiente. 
Segundo um estudo académico se os 
americanos lessem os “privacy statments” de 
todos os websites a que acedem por ano, 
demorariam 201 horas (o correspondente a 5 
semanas de trabalho, o que custaria à 
economia $781bn), 
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INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

Em que medida o novo quadro 

legal/regulamentar em discussão favorece a 

inovação e a confiança dos utilizadores na 

era digital ? 

• A Privacy by Design 
 

• Os Privacy Impact Assessement  
 
• Menor burocracia – só são notificados tratamentos que tenham 

impacto relevante na privacidade 
 

• Aumento das obrigações de segurança 
 

• Maior peso da “autorresponsabilização” (PIA) 
 

• Notificação dos data breach/incidentes de segurança ? 
 

• Reforço dos poderes de fiscalização das autoridades nacionais 
de protecção de dados 
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INTERNET E 
INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

Em que medida o novo quadro 

legal/regulamentar em discussão favorece a 

inovação e a confiança dos utilizadores na 

era digital? 

• Abordagem transversal  na europa, desconsidera as realidades 
nacionais  
 

• Imposição de “templates” para a prestação do dever de informação 
 

•  Limitação em relação ao tratamento de dados de perfil  
 

• Valor das coimas  
 

• Notificação dos data breach/incidentes de segurança ? 
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Algumas dificuldades: 
INTERNET E 

INOVAÇÃO – QUAL O 
IMPACTO DO NOVO 
QUADRO LEGAL? 

• Como é que os responsáveis pelo tratamento sabem que o 
titular dos dados reside na UE ? 
 

• Como é que a UE fará o enforcement do cumprimento do 
regulamento em relação às entidades que não estão 
estabelecidas na UE 

 
 
 



A RIGHT TO 
EXCELLENCE 

O DIREITO  
À EXCELÊNCIA 

www.vda.pt 


