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O ano de 2018 foi um marco para a proteção de dados. Em 25 
de maio de 2018, entrou finalmente em aplicação o Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Além de adaptar 
as normas da UE de proteção de dados à atual era digital, o 
regulamento criou o Comité Europeu para a Proteção de Dados 
(CEPD), que é responsável por assegurar a aplicação coerente 
das novas normas em todo o Espaço Económico Europeu (EEE).

Embora o CEPD seja um organismo muito jovem, nos primeiros 
sete meses da sua existência conseguiu cumprir vários dos seus 
objetivos, em relação aos quais se faz agora o balanço.

Compete-nos assegurar a aplicação harmonizada do RGPD 
em todo o EEE. Para o efeito, foram aprovadas as 16 diretrizes 
formuladas pelo Grupo do Artigo 29.º quanto ao RGPD, 
assim como outras 4 diretrizes, emitidos 26 pareceres sobre 
avaliações de impacto na proteção de dados levadas a cabo 
pelas autoridades nacionais de controlo e organizadas cinco 
reuniões plenárias sobre diferentes temas, desde o projeto de 
decisão de adequação da UE sobre o Japão até à prova eletrónica 
e à privacidade digital. 

As reações das partes interessadas ao nosso primeiro ano de 
trabalho foram encorajadoras. Muitas pessoas e empresas têm 
defendido uma maior harmonização mundial em matéria de 

Andrea Jelinek
Presidente do Comité Europeu para a Proteção de Dados

tratamento de dados pessoais. Acreditamos que, ao coordenar 
uma abordagem coerente em matéria de proteção de dados, a 
UE tem demonstrado que é possível garantir o respeito dos 
direitos à privacidade e à proteção dos dados sem prejudicar 
uma economia florescente, nomeadamente proporcionando 
às empresas um enquadramento claro e criando vantagens 
competitivas graças à maior fidelização dos clientes e à maior 
eficácia das operações.

O próximo ano será ainda mais exigente. No início de 2019, 
aprovámos os programas de trabalho para 2019-2020. O 
programa de trabalho do CEPD visa satisfazer as necessidades 
prioritárias de todos os interessados, incluindo os legisladores 
da UE. Tendo já formulado as orientações sobre a interpretação 
de novas disposições introduzidas pelo RGPD, tencionamos 
agora dedicar a nossa atenção a tecnologias e a artigos 
específicos.

Em minha opinião, com as autoridades nacionais de controlo a 
trabalharem conjuntamente e em pé de igualdade, beneficiando 
do apoio de um secretariado dinâmico, o CEPD está bem equipado 
para assegurar um elevado nível de proteção de dados em todo o 
EEE. Olhando para o futuro, estou confiante em que continuaremos 
a dar o exemplo, almejando a transparência e a cooperação dentro 
do Espaço Económico Europeu e mesmo fora dele.
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O Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) é um 
organismo europeu independente, criado pelo Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), que tem por objetivo 
assegurar a aplicação coerente das normas de proteção de 
dados em todo o Espaço Económico Europeu, promovendo a 
cooperação entre as diferentes autoridades competentes neste 
domínio.

O CEPD procura assegurar uma aplicação coerente dentro do 
EEE tanto do RGPD como da Diretiva sobre a Proteção de Dados 
no setor policial.

O CEPD pode adotar orientações gerais para clarificar a 
legislação europeia de proteção de dados, facultando às partes 
interessadas, incluindo aos particulares, uma interpretação 
coerente dos respetivos direitos e obrigações e proporcionando 
às autoridades de controlo os parâmetros necessários para 

fazerem cumprir o RGPD.

Também pode adotar pareceres ou decisões para assegurar a 
coerência na aplicação do RGPD pelas autoridades nacionais 
de controlo (os chamados «pareceres e decisões sobre a 
coerência»). Aconselha ainda a Comissão Europeia sobre 
eventuais questões relacionadas com a proteção de dados 
pessoais e nova legislação proposta pela União Europeia.

O CEPD funciona de acordo com o seu regulamento interno e 
com princípios orientadores.

É composto por representantes das autoridades nacionais de 
proteção de dados e da Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados. As autoridades de controlo dos Estados do EEE/EFTA 
(Islândia, Liechtenstein e Noruega) são também membros no 
que se refere às questões relacionadas com o RGPD, embora 

 3. About the European Data Protection Board

Sobre o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/node/59
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_en#Guiding%20principles


Relatório anual do Comité Europeu para
a Proteção de Dados 2018 - Resumo

4

não possuam direito de voto nem possam ser eleitos para a 
presidência ou a vice-presidência. A Comissão Europeia e, no 
que respeita às questões relacionadas com o RGPD, o Órgão de 
Fiscalização da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) 
podem participar nas atividades e nas reuniões do CEPD mas 
sem direito de voto.

O Secretariado é assegurado pela Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados. Um memorando de entendimento, assinado 
logo na primeira reunião plenária do CEPD, em 25 de maio de 
2018, estabeleceu as condições em que se deve processar a 
cooperação entre o CEPD e esta organização.

Sobre o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados

https://edpb.europa.eu/node/9
https://edpb.europa.eu/node/58
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O regulamento interno foi adotado logo na primeira reunião 
plenária do CEPD, em 25 de maio de 2018. Em 23 de novembro 
de 2018 foram aprovadas várias alterações. 

Para ajudar o CEPD a desempenhar as suas funções, foram 
criados vários subgrupos de peritos. Foi também criado o 
Secretariado a fim de prestar apoio analítico, administrativo e 
logístico ao CEPD.

3.1.  ATIVIDADES DO COMITÉ EUROPEU PARA A 
PROTEÇÃO DE DADOS
Entre 25 de maio e 31 de dezembro de 2018, o CEPD organizou 
cinco sessões plenárias. Foram também realizadas 36 reuniões 
dos subgrupos. 

Na sua primeira reunião plenária, em 25 de maio de 2018, o CEPD 
ratificou 16 diretrizes formuladas pelo Grupo do Artigo 29.º. 

Em 2018, foram ainda adotadas quatro diretrizes destinadas a 
clarificar uma série de disposições no âmbito do RGPD. Essas 
orientações incidiram sobre a certificação e a identificação 
dos critérios de certificação, as derrogações relativas às 
transferências internacionais, o âmbito de aplicação territorial 
do RGPD e a acreditação dos organismos de certificação. 

A fim de garantir a aplicação coerente do RGPD quando uma 
autoridade de controlo competente tenciona adotar medidas 
específicas com implicações transnacionais, o CEPD pode 
emitir um parecer sobre a coerência. A autoridade de controlo 
competente deverá ter esse parecer na máxima consideração. 
Entre 25 de maio e 31 de dezembro de 2018, o CEPD emitiu 26 
pareceres sobre as listas nacionais de operações de tratamento 
sujeitas a uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. 
O objetivo do exercício era assegurar a coerência entre todas as 
listas nacionais.

 5. European Data Protection Board activities in 2018

Criação do CEPD e do 
Secretariado (2018) – Visão geral

https://edpb.europa.eu/node/59
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dados pessoais.

Em 2018, foram iniciados 43 procedimentos de balcão único 
pelas autoridades de controlo de 14 países do EEE. No final do 
ano, 20 desses processos encontravam-se na fase de consulta 
informal, 20 na fase de projeto de decisão, tendo em dois deles 
já sido proferida uma decisão final. Estas primeiras decisões 
finais proferidas no âmbito deste procedimento diziam respeito 
ao exercício dos direitos das pessoas, à base legal adequada 
para o tratamento de dados e a notificações de violação de 
dados.

O procedimento de assistência mútua permite às autoridades 
de controlo solicitar informações entre si, bem como requerer 
outras medidas de cooperação eficaz. No período compreendido 
entre 25 de maio e 31 de dezembro de 2018, foram iniciados 397 
pedidos de assistência mútua, formais ou informais, 89 % dos 
quais obtiveram uma resposta no prazo de 23 dias.

Durante o período em causa não foi iniciada qualquer operação 
conjunta.

Em 2018, as autoridades de controlo dos 31 países do Espaço 
Económico Europeu deram conta da existência de mais de  
100 000 processos a nível nacional. A maioria desses processos 
resultou de queixas apresentadas ou de notificações de violação 
de dados pelos responsáveis pelo tratamento.

3.3.  CONSULTAS
O CEPD organiza consultas públicas sobre as suas orientações 
a fim de conhecer os pontos de vista e as preocupações de todas 
as partes e cidadãos interessados. Em 2018, o CEPD procedeu a 
três consultas relativas a projetos de diretrizes, nomeadamente 
sobre a certificação, o âmbito de aplicação territorial do RGPD e 
a acreditação dos organismos de certificação.

No âmbito do relatório anual do CEPD, previsto no artigo 71.º 
do RGPD, foi realizado um inquérito às partes interessadas, 
centrado em 20 orientações do RGPD, tendo sido inquiridos 
vários membros de associações comerciais da Europa, da 

O CEPD intervém igualmente enquanto entidade de resolução 
de litígios, proferindo decisões vinculativas. Entre 25 de maio 
e 31 de dezembro de 2018 não foi, contudo, necessário resolver 
qualquer litígio, o que indicia que, até à data, as autoridades de 
controlo têm conseguido chegar a consenso quanto a todos os 
processos transnacionais.

O CEPD aconselha a Comissão Europeia sobre questões 
relacionadas com a proteção de dados pessoais, incluindo 
avaliações sobre o nível de proteção de dados de países terceiros 
ou organizações internacionais. Em 2018, a pedido da Comissão, 
o CEPD emitiu dois pareceres desse tipo: um relativo à prova 
eletrónica (e-Evidence) e outro quanto ao projeto de decisão 
de adequação da UE sobre o Japão. Por sua própria iniciativa, 
o CEPD aprovou ainda uma declaração sobre a concentração 
económica. 

Em 2018, o CEPD adotou igualmente duas cartas, a primeira com 
orientações destinadas à Corporação da Internet para Atribuição 
de Nomes e Números (ICANN), sobre a forma de desenvolver um 
modelo conforme com o RGPD para o acesso aos dados pessoais 
tratados no contexto do sistema WHOIS, e a segunda respeitante 
à Diretiva Serviços de Pagamentos revista (Diretiva PSD2). 

3.2.  ATIVIDADES LEVADAS A CABO PELAS AUTORIDADES 
DE CONTROLO
Nos termos do RGPD, nos processos com uma componente 
transnacional, as autoridades de controlo devem cooperar 
tendo em vista uma aplicação coerente do regulamento. Existem 
vários procedimentos de cooperação, nomeadamente as 
operações conjuntas, a assistência mútua ou o procedimento de 
cooperação específico intitulado «balcão único». 

Entre 25 de maio e 31 de dezembro de 2018, foram registados no 
sistema IMI 255 processos com uma componente transnacional. 
A maior parte deles (176) resultou de queixas de particulares. 
Os restantes 79 processos provieram de outras fontes. As três 
questões principais suscitadas diziam respeito a direitos dos 
titulares dos dados, direitos dos consumidores e violações de 

Criação do CEPD e do 
Secretariado (2018) – Visão geral
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América do Norte e da Ásia-Pacífico.

65% dos interessados consideraram úteis as orientações do 
CEPD. 45 % consideraram-nas suficientemente pragmáticas 
e operacionais para as respetivas necessidades, tendo 23 
% apelado a que fossem melhoradas. A título de exemplo, 
foi recomendado que as orientações fossem mais sucintas e 
pragmáticas. 

A maioria das reações quanto ao processo de consulta e de 
elaboração das orientações foi positiva ou neutra. Alguns 
dos interessados incentivaram mesmo o CEPD a aumentar as 
oportunidades de participação ou de cooperação na elaboração 
das mesmas.
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No que se refere às orientações, em 2019 e 2020 o CEPD pretende 
centrar-se nos direitos dos titulares dos dados e nos conceitos de 
«responsável pelo tratamento», «subcontratante» e «interesse 
legítimo». O CEPD continuará a aconselhar a Comissão em 
questões como os pedidos de acesso a dados transnacionais 
para obtenção de prova eletrónica (e-Evidence), a revisão ou a 
introdução de decisões de adequação quanto às transferências 
de dados para países terceiros, bem como a eventual revisão 

do acordo UE-Canadá sobre os registos de identificação dos 
passageiros (PNR).

Em 2019, o CEPD irá prosseguir com o exercício das suas funções, 
aprofundando as relações existentes entre as partes interessadas 
e estabelecendo novas relações com outros interessados, 
nomeadamente participando nas conferências pertinentes e 
assegurando uma presença constante nas redes sociais.

 9. Main objectives for 2019

Principais objetivos para 2019
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Endereço postal
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelas

Endereço administrativo
Rue Montoyer 30, B-1000 Bruxelas

Correio eletrónico
edpb@edpb.europa.eu

Dados de contacto 
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