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Privacidade v. Inovação - Primórdios 

A protecção de dados pessoais transcende hoje em dia a mera dimensão 

económica do mercado interno. 

 

O Tratado sobre o Funcionamento do Funcionamento da União Europeia (TFUE), 

consagrou no seu artigo 16.º, 2, uma base jurídica específica para a actividade 

legislativa em matéria de privacidade que é autónoma do regime de aproximação 

de legislações no domínio do mercado interno (artigo 114.º do TFUE). 

 

Não obstante, o quadro legal europeu em matéria de privacidade e protecção de 

dados tem ainda indiscutivelmente uma componente económica muito relevante. 

 

Ao legislar sobre privacidade no domínio do mercado interno, o legislador europeu 

pretendeu eliminar entraves de carácter normativo à livre circulação de dados no 

seio da União Europeia. 
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Privacidade v. Inovação – Entraves 

A protecção da privacidade tem sofrido de um excesso de formalismo – a ênfase 

dos agentes económicos e instituições é colocada no mero cumprimento de 

obrigações de notificação. 

  

As autorizações administrativas de tratamento de dados têm discutível eficácia e 

são geradoras de morosidade: um projecto inovador sujeito a autorização prévia 

tem de esperar demasiado tempo até estar autorizado, o que se repercute 

negativamente na sua capacidade de gerar valor e de ter alcançar os resultados 

pretendidos. 

 

Embora o direito à privacidade seja um direito fundamental, ele não deve limitar a 

inovação. A defesa da privacidade deve só a título excepcional deve assentar numa 

intervenção administrativa prévia da autoridade de controlo (em Portugal, a CNPD), 

cujas autorizações têm eficácia discutível e que acarretam alguma morosidade.  

 

Um sistema de controlo prévio gera necessariamente fricção e resistência à 

inovação tecnológica, a qual deve ser protegida e fomentada num contexto de crise. 

 

          

Sociedade Rebelo de Sousa 

& Advogados Associados,RL 

3 

Departamento | Department 

M&A, SOCIETÁRIO E COMERCIAL 

 Luís Neto Galvão 



Privacidade v. Inovação – Entraves 

A actual reforma regulamentar europeia assenta sobre uma maior liberdade e 

responsabilidade dos operadores sendo, por isso, mais favorável à inovação. Com 

relevância para a matéria, ela: 

 

- incorpora a dimensão privacidade no próprio momento da concepção de 

produtos e serviços (privacy by design”); 

 

- fomenta soluções que permitem melhor adaptar os níveis de privacidade a 

cada utilizador, partindo de um nível de protecção inicial elevado (“privacy by 

default”), e; 

 

- põe ainda a tónica no consentimento mais informado e dinâmico dos titulares 

dos dados e no seu maior “empowerment”.  
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Privacidade v. Inovação – Soluções 

Esta maior liberalização tem como reverso uma maior responsabilização dos 

operadores, sobretudo em ambiente online, sujeitando-os a sanções mais 

pesadas (até 2% do volume de negócios). 

 

Os responsáveis pelo tratamento têm o ónus de provar o consentimento do titular. 

 

Quanto aos menores com mais de 12 anos, haverá que conciliar o regime do 

projecto de Regulamento com o regime de incapacidade dos menores do Código 

Civil português; abre-se também a porta à adopção de um sistema harmonizado 

em toda a EU de obtenção do consentimento verificável do progenitor ou 

representante legal. 

 

Os operadores sofrem também consequências mais relevantes do ponto de vista 

da sua reputação, em caso de violação da privacidade. 

 

Haverá um agravamento dos custos de cariz regulatório, sobretudo para as 

maiores empresas. 
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Privacidade v. Inovação – Soluções 

Ainda quanto à temática da inovação, é fundamental que a abordagem das 

questões da privacidade seja mais desapaixonada e menos atemorizadora. 

 

Há projectos inovadores susceptíveis de impacto muito positivo na nossa 

qualidade de vida e no desenvolvimento económico, que assentam em maior ou 

menor grau na compressão da privacidade, como os smart grids e a e-health, 

onde Portugal exibe claras vantagens competitivas.  

 

Portugal oferece um grande potencial para o outsourcing tecnológico 

(nearshore).   

 

É também fundamental garantir mais e melhores recursos para a autoridade de 

controlo, requisito fundamental para a qualidade e celeridade das decisões por si 

adoptadas e para que a sua acção fundamental enquanto garante da legalidade, 

não seja um freio à inovação tecnológica e ao desenvolvimento económico.  
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Obrigado | Thank you. 
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