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1 INTRODUÇÃO

1. O Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) tem por missão garantir a aplicação coerente
das regras europeias em matéria de proteção de dados e promover uma cooperação eficaz entre as
autoridades de controlo em todo o Espaço Económico Europeu (EEE).

2. Em 25 de maio de 2018, o CEPD começou a pôr em prática um novo quadro institucional e legal. Este
quadro abrange tanto o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados1 (RGPD) como a Diretiva sobre
a Proteção de Dados na Aplicação da Lei2 (LED). Nos termos do RGPD e da LED, a cooperação já não é
uma opção nem uma tarefa acessória, mas sim uma parte fundamental e integrante do nosso trabalho.
Embora muito tenha sido alcançado, temos de enfrentar uma série de desafios para reforçar a
proteção dos dados pessoais, dentro e fora das nossas fronteiras. Para ser eficaz na resposta aos
principais desafios que se avizinham, o CEPD decidiu definir uma estratégia para 2021-2023.

3. O nosso objetivo principal de proteger as pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
continua a orientar as nossas ações. O desenvolvimento de uma cultura comum de proteção de dados,
que sirva de inspiração e modelo a nível global, está no cerne da nossa estratégia.

4. Esta estratégia não apresenta uma panorâmica exaustiva do trabalho do CEPD nos próximos anos. Ao
invés, define os quatro principais pilares dos nossos objetivos estratégicos, bem como um conjunto de
ações-chave para ajudar a alcançar esses objetivos. O CEPD implementará esta estratégia no seu
programa de trabalho e apresentará informações sobre os progressos alcançados relativamente a cada
pilar no âmbito dos seus relatórios anuais.

2 PRIMEIRO PILAR: PROMOVER A HARMONIZAÇÃO E FACILITAR O
CUMPRIMENTO

5. O CEPD continuará a esforçar-se por alcançar um grau máximo de coerência na aplicação das regras
em matéria de proteção de dados e limitar a fragmentação entre os Estados-Membros. Além de
fornecer orientações práticas, facilmente compreensíveis e acessíveis, o CEPD desenvolverá e
promoverá instrumentos que ajudem a implementar a proteção de dados na prática, tendo em conta
as experiências práticas das diferentes partes interessadas no terreno.

 Ação-chave 1: o CEPD centrar-se-á em fornecer mais orientações sobre as principais noções da
legislação da UE em matéria de proteção de dados (por exemplo, sobre o conceito de interesse
legítimo e o âmbito dos direitos dos titulares dos dados), essenciais para a sua aplicação coerente.
Através da organização de eventos específicos com as partes interessadas e de consultas públicas,

1 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).
2 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 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 ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e
à livre circulação desses dados, e que revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho.
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continuaremos a colaborar com um vasto leque de partes interessadas externas (grandes
empresas e PME, ONG, redes de encarregados da proteção de dados e outros profissionais de
proteção de dados), a fim de garantir a sua relevância prática. Serão envidados esforços adicionais
para fazer uma utilização mais proativa do procedimento de controlo da coerência, bem como de
outros instrumentos, a fim de colmatar eventuais lacunas ou divergências de interpretação e
práticas nos Estados-Membros.

 Ação-chave 2: o CEPD promoverá ainda o desenvolvimento e a implementação de procedimentos
de cumprimento para responsáveis pelo tratamento e subcontratantes: serão investidos esforços
e recursos acrescidos – em especial através de seminários e formações de pessoal específicos –
para estimular o desenvolvimento de instrumentos que promovam o cumprimento, em particular,
códigos de conduta e certificações.

 Ação-chave 3: o CEPD promoverá o desenvolvimento de instrumentos comuns para um público
mais vasto e empenhar-se-á em atividades de sensibilização e divulgação: o CEPD já emite
orientações e pareceres dirigidos a profissionais com vastos conhecimentos especializados. Com
base nos recursos já disponíveis a nível nacional, o Comité desenvolverá instrumentos
especificamente adaptados a profissionais não especializados, como as PME, e aos titulares dos
dados, em especial as crianças.

3 SEGUNDO PILAR: APOIAR UMA APLICAÇÃO DA LEI EFICAZ E UMA
COOPERAÇÃO EFICIENTE ENTRE AUTORIDADES DE CONTROLO
NACIONAIS

6. O CEPD está totalmente empenhado em apoiar a cooperação entre todas as autoridades de controlo
nacionais que trabalhem em conjunto para aplicar a legislação europeia em matéria de proteção de
dados. Otimizaremos os processos internos, combinaremos conhecimentos especializados e
promoveremos uma melhor coordenação. Pretendemos não só assegurar um funcionamento mais
eficiente dos procedimentos de cooperação e de controlo da coerência, mas também esforçarmo-nos
por desenvolver uma verdadeira cultura de aplicação da lei a nível da UE entre as autoridades de
controlo.

 Ação-chave 1: incentivar e facilitar a utilização de toda a gama de instrumentos de
cooperação previstos no capítulo VII do RGPD e no capítulo VII da LED, colmatar lacunas ou
diferenças entre os procedimentos nacionais de aplicação da lei e avaliar e melhorar
continuamente a eficiência e a eficácia desses instrumentos. Continuar a promover uma
aplicação comum de conceitos-chave no procedimento de cooperação e reforçar a
comunicação entre as autoridades de controlo.

 Ação-chave 2: implementar um Quadro Coordenado de Aplicação da Legislação (QCA) para
facilitar a realização de ações conjuntas de forma flexível mas coordenada, desde a
sensibilização e a recolha de informações conjuntas até às ações de fiscalização da aplicação
da legislação e investigações conjuntas. O QCA facilitará a coordenação das ações de aplicação
da lei orientadas por prioridades definidas em comum e utilizando metodologias comuns.

 Ação-chave 3: estabelecer um Grupo de Peritos de Apoio (GPA) com base num projeto-piloto,
com vista a fornecer material de apoio sob a forma de conhecimentos especializados que
sejam úteis para as investigações e as atividades de aplicação da lei de interesse comum
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significativo e fortalecer a cooperação e a solidariedade entre todas as autoridades de
controlo, reforçando e complementando os pontos fortes de cada uma e respondendo às
necessidades operacionais.

4 TERCEIRO PILAR: OLHAR PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DO PONTO
DE VISTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

7. A proteção dos dados pessoais ajuda a garantir que a tecnologia, os novos modelos empresariais e a
sociedade se desenvolvam de acordo com os nossos valores, como a dignidade humana, a autonomia
e a liberdade. O CEPD controlará continuamente as novas tecnologias emergentes e o seu impacto
potencial nos direitos fundamentais e na vida quotidiana das pessoas. A proteção de dados deve
funcionar para todas as pessoas, em especial face a atividades de tratamento que apresentem os
maiores riscos para os direitos e as liberdades individuais (por exemplo, para prevenir a discriminação).
Ajudaremos a moldar o futuro digital da Europa em conformidade com os nossos valores e regras
comuns. Continuaremos a trabalhar com outros reguladores e decisores políticos no sentido de
promover a coerência regulamentar e o reforço da proteção das pessoas.

 Ação-chave 1: Avaliar as novas tecnologias: controlar, avaliar e estabelecer posições comuns
e orientações de forma proativa no que respeita a novas aplicações tecnológicas em domínios
como a inteligência artificial (IA), a biometria, a definição de perfis, ad tech e a avaliação
contínua das posições existentes sobre aplicações como os serviços em nuvem, a cadeia de
blocos, etc.

 Ação-chave 2: Reforçar a proteção de dados desde a conceção e por defeito e a
responsabilidade: fornecer orientações claras sobre a forma de implementar eficazmente os
princípios de proteção de dados, o que as pessoas têm o direito de esperar e o que as
organizações podem fazer para melhorar ainda mais a capacidade das pessoas de exercerem
controlo sobre os seus dados pessoais e demonstrarem o cumprimento das suas obrigações.

 Ação-chave 3: intensificar o envolvimento e a cooperação com outros reguladores (por
exemplo, as autoridades de defesa dos consumidores e de concorrência) e decisores políticos,
a fim de garantir que as pessoas recebem a proteção ideal e de prevenir danos, incluindo, se
necessário ou adequado, no contexto de consultas abertas sobre novos projetos de propostas
ou novos projetos.

5 QUARTO PILAR: A DIMENSÃO GLOBAL

8. O CEPD está determinado a estabelecer e promover elevados padrões a nível da UE e mundial para as
transferências internacionais de dados para países terceiros no setor privado e no setor público,
incluindo no setor da aplicação da lei. Reforçaremos o nosso compromisso com a comunidade
internacional no sentido de promover a proteção de dados da UE como modelo global e de assegurar
uma proteção eficaz dos dados pessoais para além das fronteiras da UE.

 Ação-chave 1: Promover a utilização de instrumentos de transferência garantindo um nível
de proteção essencialmente equivalente e aumentar a sensibilização sobre a sua
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implementação prática: desenvolver e fornecer mais orientações práticas sobre o modo como
estes instrumentos de transferência – especialmente os novos – podem manter um elevado
nível de proteção dos dados pessoais transferidos do EEE para países terceiros, tendo em conta
os riscos associados ao acesso aos dados pessoais pelas autoridades públicas de países
terceiros e a necessidade de garantir direitos oponíveis, vias de recurso eficazes e salvaguardas
relativamente às transferências ulteriores.

 Ação-chave 2: Envolver-se com a comunidade internacional: o CEPD e os seus membros
esforçar-se-ão por dialogar com as organizações internacionais e as redes institucionais, a fim
de assegurar a liderança na proteção de dados e promover elevados padrões de proteção a
nível mundial.

 Ação-chave 3: facilitar a ligação entre os membros do CEPD e as autoridades de controlo de
países terceiros, com especial incidência na cooperação em casos de aplicação da lei que
envolvam responsáveis pelo tratamento/subcontratantes localizados fora do EEE.

Pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados

A Presidente

(Andrea Jelinek)


