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A NOSSA
MISSÃO
QUEM SOMOS

A proteção de dados é um direito fundamental, protegido pela lei europeia. A AEPD defende e promove a

A Autoridade Europeia para a Proteção de

privacidade dos indivíduos e a proteção de dados no

Dados (AEPD) é a autoridade de proteção de

nosso trabalho diário.

dados independente da União Europeia, responsável pela supervisão do tratamento de
dados pessoais pelas instituições, agências e

OS NOSSOS
VALORES
E PRINCÍPIOS

organismos europeus.
Aconselhamos as instituições, agências e organismos europeus sobre novas propostas
legislativas e iniciativas relacionadas com a
proteção de dados pessoais.
Acompanhamos o impacto das novas tecnologias na proteção de dados e cooperamos com
autoridades supervisoras para garantir a apli-

Imparcialidade
trabalhar de acordo com o
quadro legislativo e político
de que dispomos, ser
independentes e objetivos,
encontrando o justo equilíbrio
entre os interesses
em jogo

Transparência

cação consistente das regras de proteção de
dados da UE.

Integridade
defender os padrões
mais elevados de
comportamento e fazer
sempre o que está certo.
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explicar o que fazemos e
porquê, numa linguagem
clara e acessível
a todos.

Pragmatismo
compreender as
necessidades das partes
interessadas e procurar
soluções que funcionem
na prática.
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O QUE FAZEMOS

AS NOSSAS
COMPETÊNCIAS

A AEPD tem quatro principais áreas de trabalho:

As instituições, as agências e os organismos

Quando instituições, organismos e agências

europeus

obter

da UE não cumprem as regras de proteção

• Supervisão e execução: acompanhamos o tra-

consultam

a

AEPD

para

aconselhamento específico, que fornecemos

de dados, a AEPD pode utilizar as seguintes

tamento de dados pessoais pelas instituições,

através

competências de execução, concedidas pelo

agências e organismos europeus, para garantir

comentários, decisões, cartas e documentos.

Regulamento (UE) 2018/1725:

que cumprem as regras de proteção de dados.

A NOSSA MISSÃO É TAMBÉM AUMEN-

Nas nossas orientações regulares, fornecemos

• avisar ou admoestar a instituição da UE que

• Política e consulta: aconselhamos a Comissão

da

elaboração

de

pareceres,

TAR A CONSCIENCIALIZAÇÃO RELA-

também aconselhamento geral sobre tópicos

está a tratar de forma ilegal ou injusta a sua

Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho

TIVAMENTE AOS RISCOS, E PROTE-

relevantes para todas as instituições, organismos

informação pessoal;

sobre propostas legislativas e iniciativas rela-

GER OS DIREITOS E LIBERDADES DAS

e agências da UE.

cionadas com a proteção de dados.

PESSOAS QUANDO OS RESPETIVOS

• Tecnologia e privacidade: acompanhamos e

• ordenar à instituição da UE que cumpra os
pedidos de exercício dos seus direitos (por

DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS.

Além disso, realizamos inquéritos e auditorias de

exemplo, acesso aos seus próprios dados);

analisamos os desenvolvimentos tecnológicos

RESPONDEMOS A FALHAS NA PROTE-

proteção de dados, para verificar a conformidade

• impor uma interdição temporária ou definitiva

que tenham impacto sobre a proteção dos da-

ÇÃO DE DADOS, RECLAMAÇÕES POR

com a lei de proteção de dados na prática.

dos pessoais.

PARTE DE INDIVÍDUOS E TAMBÉM OR-

• Cooperação: trabalhamos com as autoridades

GANIZAMOS SESSÕES DE FORMAÇÃO

supervisoras para promover uma proteção

PARA INSTITUIÇÕES, ORGANISMOS E

de dados consistente em toda a UE. A nos-

AGÊNCIAS DA UE.

sa principal plataforma de cooperação com

a uma operação particular de tratamento de
dados;
• impor uma multa administrativa a instituições
da UE;
• encaminhar um processo para o Tribunal de
Justiça da União Europeia.

as autoridades de proteção de dados é o
Comité Europeu para a Proteção de Dados.
Outros exemplos de agências e organismos europeus que supervisionamos são a Europol, ao
abrigo do Regulamento 2016/794, a Eurojust ao
abrigo do Regulamento 2018/1727 e a EPPO ao
abrigo do Regulamento (UE) 2017/1939.
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AS NOSSAS
PESSOAS

PERSPETIVAS

A AEPD esforça-se para reunir uma equipa

Num mundo em ligação, onde os dados fluem

• Previsão: o nosso compromisso em ser uma

diversificada de peritos legais e técnicos, bem

através das fronteiras, a solidariedade dentro da

instituição inteligente, que assume a visão

como outros especialistas nos seus setores,

Europa, e internacionalmente, ajudará a reforçar

de longo prazo das tendências na proteção

de toda a União Europeia, que trabalham para

o direito à proteção de dados, e fará com que os

de dados e o contexto legal, social e tecno-

moldar o mundo da proteção de dados e a

dados funcionem para as pessoas na UE e não só.

nossa organização.

A Estratégia da AEPD para 2020-2024 centra-se

• Ação: desenvolver de forma proativa ferra-

lógico.

em três pilares: Previsão, Ação e Solidariedade

mentas para instituições, agências e organis-

Este contexto multifacetado e diferentes

para moldar um futuro digital mais seguro, mais

mos europeus, para sermos líderes mundiais

perspetivas

justo e mais sustentável.

em proteção de dados. Para promover coe-

permitem-nos

responder

criativamente a desafios de proteção de

rência nas atividades de organismos execu-

dados, e encontrar soluções que beneficiam

tivos na UE, com uma expressão mais forte

a sociedade como um todo, especialmente os

de solidariedade europeia genuína, partilha

mais vulneráveis.

de deveres e uma abordagem comum.
• Solidariedade: acreditamos que a justiça ne-

Juntos, o nosso objetivo é proteger os dados

cessita que a privacidade seja salvaguarda-

das pessoas.

da para todos, em todas as políticas da UE,
enquanto a sustentabilidade deverá ser a
força motriz para o tratamento de dados no
interesse público.
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