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PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS & CIBERSEGURANÇA

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA – ORIENTAÇÕES RELATIVAS À APLICAÇÃO DIRETA DO

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS

A Comissão Europeia (“Comissão”) publicou, a 24 de janeiro último, uma Comunicação contendo orientações

destinadas a facilitar uma aplicação direta das regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”) em

toda a União Europeia (“UE”) a partir de 25 de maio (a “Comunicação”). Paralelamente, a Comissão publicou, também,

um conjunto de perguntas e respostas sobre matérias relacionadas com o RGPD e um instrumento online para

esclarecimento das empresas – com foco nas PMEs -, cidadãos e administrações públicas dos Estados-Membros.

A Comunicação referida visa mapear (i) as principais inovações e oportunidades decorrentes do RGPD, (ii) os trabalhos

preparatórios já realizados ao nível da UE para assegurar a boa aplicação do Regulamento a 25 de maio, (iii) o que ainda

está por fazer ao nível europeu e nacional e (iv) quais as medidas que a Comissão se propõe adotar no futuro próximo.

Desde a uniformização do quadro legal vigente ao nível das regras de proteção de dados pessoais, ao reforço dos

direitos dos titulares dos dados (com destaque para o direito à portabilidade), à proteção destes contra violações dos

seus dados, ao novo agravado regime sancionatório, ao reforço da responsabilidade dos subcontratantes até aos

novos instrumentos de transferências internacionais de dados, várias são as novidades trazidas pelo RGPD que a

Comissão destaca na sua Comunicação.

A Comissão chama, também, a atenção para o grupo de peritos que tem reunido para partilha de conhecimentos

especializados em matéria de proteção de dados e para as conversações em curso com Estados terceiros – como o

Japão e a Coreia do Sul – com vista a uma possível decisão de adequação (que permitiria a livre circulação de dados

pessoais para esses países), bem como para as várias Orientações do Grupo de Trabalho do Artigo 29º em finalização,

nomeadamente as respeitantes ao Consentimento, Transparência, Regras Vinculativas Aplicáveis às Empresas (artigo

47º do RGPD), notificação de violações de dados pessoais e decisões individuais automatizadas.

19 de Fevereiro de 2018 Magda Cocco | mpc@vda.pt
Inês Antas de Barros | iab@vda.pt

Sebastião Barros Vale | sbv@vda.pt

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0043&qid=1517578296944&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-387_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_pt
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3461&Lang=PT


Angola | Cabo Verde | Chad | Congo | Democratic Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Gabon | Guinea-Bissau | Mozambique | Portugal | Sao Tome and Principe | Timor-Leste

A Comissão sublinha que, à data desta comunicação, apenas dois Estados-Membros (Áustria e Alemanha) tinham

adotado legislação nacional com vista a adaptar os seus sistemas jurídicos ao RGPD (entretanto, outros Estados-

Membros avançaram na produção legislativa associada à implementação do RGPD). Apesar de existir alguma margem

de manobra para os legisladores nacionais nalguns temas, as medidas a adotar não devem colocar em causa a

aplicabilidade direta, simultânea e uniforme do RGPD em toda a UE.

A Comissão salientou ainda os seguintes pontos:

• Preocupação com a falta de recursos financeiros e humanos verificada ao nível das várias autoridades nacionais

de proteção de dados (“DPAs”) à data de hoje, o que poderá “pôr em perigo a sua eficácia e, em última análise, a

total independência exigida” pelo RGPD, nomeadamente face ao reforço dos seus poderes de investigação. Assim, a

Comissão urge os Estados-Membros a dotarem as suas DPAs dos recursos necessários à prossecução das suas

atribuições e exercício dos seus poderes. Sem prejuízo, a Comissão compromete-se a ceder às DPAs 2 milhões de

EUR em apoio ao seu esforço de sensibilização junto das PMEs e do público em geral.

• Importância, para as PMEs, do mapeamento das categorias de dados tratados, das finalidades e dos fundamentos

legais para o tratamento, a revisão dos contratos com subcontratantes e dos mecanismos usados para

transferências internacionais de dados. Atendendo às especificidades do tratamento de dados pessoais em

diferentes setores de atividade, a Comissão sugere que as empresas recorram aos novos instrumentos previstos no

RGPD, como códigos de conduta, mecanismos de certificação e elementos para demonstrar a sua conformidade;

• Reduzido nível de sensibilização dos cidadãos quanto aos seus novos direitos e o das PMEs quanto aos seus

acrescidos desafios. Neste contexto, a Comissão lançou um instrumento online contendo perguntas e respostas

úteis para o esclarecimento de questões relacionadas com o RGPD. A ferramenta será atualizada regularmente com

base no feedback recebido e contém, nomeadamente, informação acerca dos fundamentos para o tratamento de

categorias especiais de dados e das vias de reparação ao dispor dos titulares dos dados afetados por uma violação

do RGPD. São ainda indicados exemplos de casos em que as empresas deverão levar a cabo uma Avaliação de

Impacto sobre a Proteção de Dados (“DPIA”) ou nomear um Encarregado de Proteção de Dados (“DPO”).

Finalmente, a Comissão dá a conhecer os próximos passos que tenciona tomar para garantir a boa aplicação do RGPD,

referindo a possibilidade de emitir atos delegados e de execução (no que concerne, em especial, a questão da

certificação) e a integração do RGPD no Acordo EEE - permitindo a livre circulação de dados entre a UE, Islândia,

Liechtenstein e Noruega. Adicionalmente, a Comissão refere a garantia da aplicação do RGPD no Reino Unido até à

data de saída da EU, bem como o compromisso de fazer o balanço do primeiro ano de aplicação do RGPD, em 2019,

num evento que antecederá o relatório que será elaborado pela Comissão até 2020, sobre a avaliação e revisão do

mesmo.


