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Resumo 
 

A presente dissertação incide sobre as formas de compatibilização do uso massivo de dados com um 

adequado grau de proteção dos dados pessoais, e de tutela da dignidade humana. Em particular, 

pretende-se com este estudo compreender se o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 

pode fornecer um nível de proteção adequado e exequível para o atual contexto tecnológico e os 

desenvolvimentos que se perspetivam.  

Desta forma, primeiramente, procede-se à análise do conceito de dados pessoais, que tem sido objeto 

de aprofundamento através de sucessivas reformas legislativas e contributos jurisprudenciais. 

De seguida, analisam-se diferentes formas de desidentificação, as suas forças, e as fragilidades 

detetadas. 

Através duma investigação empírica, recorrendo a machine learning, procura-se exemplificar os 

desafios que são colocados à proteção de dados pessoais. 

Por fim, averigua-se uma conceção não binária de dados pessoais, baseada nos resultados, em especial 

no grau do risco de identificação. 

 

Palavras-chave: Regulamento Geral de Proteção de Dados; Definição de Dados Pessoais; 

Desidentificação; Reidentificação; Machine Learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

This thesis focuses on ways of making the massive use of data compatible with an adequate degree of 

protection of personal data, and protection of human dignity. In particular, the purpose of this study 

is to understand if the General Data Protection Regulation (GDPR) can provide an adequate and 

achievable level of protection for the current technological context and foreseeable future 

developments. 

Thus, it starts with an analysis of the concept of personal data, which has evolved over successive 

legislative reforms and jurisprudential contributions. 

Then, it analyzes different forms of de-identification, their strengths and detected weaknesses.  

Through empirical research using machine learning, this thesis attempts to exemplify the challenges 

that the protection of personal data faces. 

Finally, it investigates a non-binary concept of personal data based on the results, particularly the 

degree of identification risk. 

 

Keywords: General Data Protection Regulation; Definition of Personal Data; De-identification; Re- 

identification; Machine Learning.
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1. Introdução 
 

Na era pré-digital os dados pessoais eram recolhidos, tratados e interpretados manualmente para 

depois serem armazenados em suporte físico, num processo que era significativamente limitado por 

restrições de tempo e de espaço. Recentemente, os avanços tecnológicos automatizaram, integraram 

e aceleraram todo este processo1.   

Consequentemente, aumentou substancialmente a quantidade de informação que é possível 

armazenar, analisar e interligar de acordo com sofisticados algoritmos, aumentando a capacidade dos 

investigadores para identificar correlações e conceber novos e imprevistos usos para informações 

existentes. Além disso, o crescente número de pessoas, dispositivos e sensores que agora estão 

conectados por redes digitais revolucionou a capacidade de gerar, comunicar e aceder a dados.   

Os dados tornaram-se uma matéria-prima, uma fonte de imenso valor económico e social. Têm o 

potencial para impulsionar a inovação, a produtividade, a eficiência e o crescimento económico. 

Investigadores, jornalistas, empresários, decisores públicos e outros estão a criar novos modelos de 

partilha de dados na esperança de que a quantidade, a diversidade e o potencial analítico dos dados 

tragam mais transparência, eficiência, bem-estar e novas oportunidades de inovação. 

À medida que caminhamos para uma sociedade cada vez mais digital, a quantidade massiva de dados 

- recolhidos, indexados, analisados e transmitidos a todo o instante - identificados ou suscetíveis de 

identificar uma pessoa singular, obrigam a reformular toda a discussão em torno dos dados pessoais 

e da sua proteção por forma a garantir que apesar de todo o potencial que esses dados representam a 

pessoa humana não deixa nunca de ser um fim em si mesma.  

A presente dissertação procura examinar o novo contexto da proteção de dados, após a entrada em 

vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)2, não só através de revisão bibliográfica 

como através de uma investigação empírica. 

Neste contexto, o presente trabalho é focado na obtenção de resposta às seguintes questões:  

 
1  Neste sentido, MANTELERO, Alessandro; VACIAGO, Giuseppe “The migration from dusty paper archives to 
computer memories was a Copernican revolution which, for the first time in history, permitted the aggregation of 
information about every citizen that was previously spread over different archives” - Legal aspects of information science, 
data science, and big data. In: Frontiers in Data Science, p. 5. 
2 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) - estabelece as regras relativas à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 
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i. como é possível compatibilizar a massificação da utilização de dados - big data, machine 

learning, inteligência artificial - e todas as potencialidades de desenvolvimento e 

conhecimento que eles comportam com um adequado grau de proteção dos dados pessoais, 

de tutela da dignidade humana, para que o titular dos dados não se transforme num mero 

objeto de informação; 

ii. o regime constante do RGPD oferece um nível de proteção adequado e exequível para 

proteger as pessoas singulares no que concerne ao tratamento de dados pessoais? 

iii. qual a interpretação do conceito de “dados pessoais” e como é que se determina quais são os 

dados que permitem identificar uma pessoa singular? 

 

Com o big data são recolhidas grandes quantidades de dados, que depois são objeto de análise 

computacional para gerar conhecimento ou modelos de decisão.3 Os dados são reconhecidos como 

recursos cada vez mais fundamentais para o desenvolvimento de novas tecnologias, como, por 

exemplo, a inteligência artificial (IA) e o machine learning. Estas tecnologias, por sua vez, trazem 

benefícios potenciais extraordinários para os setores público e privado, mas representam danos 

potenciais para indivíduos e grupos se, aquando da sua utilização, não houver um foco claro na 

proteção dos direitos individuais e dados pessoais. 

Para evitar que as consequências adversas da IA prevaleçam sobre os benefícios, é necessário colocar 

os direitos fundamentais, como a proteção de dados pessoais, num lugar central no desenvolvimento 

da tecnologia em detrimento do puro interesse económico ou eficiência algorítmica. 

Sublinha-se que o RGPD só se aplica se forem tratados “dados pessoais”, assim, se a informação for 

considerada como dados pessoais, todos os requisitos do RGPD se aplicarão em pleno, caso não seja 

dados pessoais, nenhum requisito se aplicará. Por isso, é crucial o trabalho de interpretação do 

conceito de “dados pessoais”. 

Podem ser dadas várias definições sobre o que são dados que permitem identificar uma pessoa. A 

definição constante do RGPD esclarece que é “identificável uma pessoa singular que possa ser 

identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por 

exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via 

 
3 OOSTVEEN, Manon - Identifiability and the applicability of data protection to big data In: International Data Privacy 
Law, p. 2.  
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eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, 

económica, cultural ou social dessa pessoa singular”4.  

Começa-se por investigar a evolução do conceito de dados pessoais e identificabilidade e a forma 

como culminam numa abordagem mais sofisticada no RGPD, em que parecem existir diferentes graus 

de desidentificação, tendo cada um diferentes custos e benefícios associados. 

Cada vez mais a jurisprudência e a doutrina consideram que os “dados pessoais” não são binários, a 

identificabilidade assemelha-se mais a um continuum, com diversos graus. Até porque a 

identificabilidade depende do contexto, pode mudar de acordo com as circunstâncias, com quem trata 

as informações ou com a finalidade. 

Quando quantidades massivas de dados pessoais ou informações sobre o comportamento individual 

são recolhidas, tratadas e avaliadas, a sua exploração pode levar a violações significativas dos direitos 

e liberdades fundamentais. Importa não perder de vista que apesar de haver “muito poder na 

inteligência artificial e na robótica, criando possibilidades para o melhor e para o pior ilimitadas 

(…) a tecnologia não pode ditar os nossos valores e direitos.5 

Consequentemente, procedemos à análise do ordenamento jurídico. No contexto europeu, foi dado 

relevo à Convenção n.º 108, à Diretiva 95/46/CE, à Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia e ao RGPD, bem como à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).6 

Examina-se a realidade constitucional e legal portuguesa, sendo estas – a par da realidade europeia – 

as balizas jurídicas da investigação. Começa-se por estudar a evolução constitucional do artigo 35.º 

da CRP e o significado desta, em seguida, analisa-se a legislação ordinária nacional e a sua evolução.  

Propositadamente, não são abrangidos na análise os regimes jurídicos especiais de proteção de dados, 

como o dos dados genéticos ou de saúde, pois não se enquadram na análise global que se pretende 

efetuar, bem como o regime da privacidade, que apesar dos muitos pontos de contacto não deixa de 

ser uma matéria com um escopo diferente.    

 
4 Artigo 4.º/1. 
5 BUTTARELLI, Giovanni - Inteligência Artificial, Robótica, Privacidade e Proteção de Dados. In: Fórum de Proteção 
de Dados, p. 34 e 35. 
6 As conclusões dos advogados-gerais e decisões do TJUE são identificadas pelo tipo de decisão, data completa da 
decisão, nome usual do processo, número de registo e European Case Law Identifier (ECLI), e foram todas consultadas 
na base de dados de jurisprudência do Tribunal. Acessível através do endereço: 
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pt. 
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Em seguida, expõe-se, de forma necessariamente sucinta face à imensidão do tema, as salvaguardas 

técnicas propostas no RGPD e na doutrina, ou seja, as diferentes técnicas de desidentificação, as suas 

forças, e o diagnóstico das fragilidades detetadas. 

Os inúmeros ataques de reidentificação presentes na literatura especializada, de que se faz um breve 

apanhado, e a dificuldade em determinar com segurança se estamos ou não perante dados que 

permitem identificar uma pessoa singular tornam o tratamento de dados no âmbito do machine 

learning particularmente complexo.   

Efetua-se uma breve análise da inteligência artificial, big data e machine learning e dos desafios que 

colocam ao direito e à proteção de dados pessoais ao focarem-se cada vez mais, não na pessoa 

singular, mas em atitudes e comportamentos de grandes grupos ou comunidades de indivíduos. Uma 

possível resposta do RGPD a esta mudança pode ser vista na enfâse maior que agora é dada aos 

deveres do responsável pelo tratamento e à utilização de medidas de segurança. Outra via de solução 

é a conjugação do RGPD com as ferramentas de soft law que vão surgindo neste âmbito. 

Através duma investigação empírica, recorrendo a machine learning, procura-se ilustrar que é 

possível identificar quase todos os utilizadores de uma rede social, mesmo num conjunto de dados 

com milhares de utilizadores, com recurso apenas a metadados, um portátil comum, software gratuito 

e sem recorrer a programação. Tendo em conta a rápida evolução tecnológica e a disseminação das 

ferramentas de machine learning tal será cada vez mais comum e, portanto, um risco maior.  

Ora, tal realidade acarreta o necessário fim da noção binária de dados pessoais, pois só uma conceção 

diferente de dados pessoais, baseada nos resultados, em especial no grau do risco de identificação 

pode fornecer uma proteção adequada ao propósito e proporcional. 

É necessário considerar uma perspetiva de regulação de risco, por esse motivo, defende-se um 

espectro de identificabilidade com quatro níveis assentes no disposto no RGPD. No entanto, essa 

avaliação não deve cingir-se apenas ao regime legal de proteção de dados, deve ser uma análise de 

risco multicritério, considerando as medidas de segurança (v.g. pseudonimização e cifragem) e as 

consequências éticas.  

A complexidade subjacente à articulação entre estas realidades é ainda agravada pelo relativo 

desconhecimento das matérias e a ausência de debate crítico acerca das mesmas. Espera-se que este 

trabalho possa, ainda que modestamente, contribuir para um debate mais aprofundado neste domínio. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 1 a Introdução, onde é feita uma breve 

descrição da necessidade de aproveitar o potencial dos dados, sem se transformar a pessoa humana 
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em mero objeto de informação. No Capítulo 2 uma breve descrição dos problemas colocados à 

identidade, em particular a identidade digital, seguido de um enquadramento da identificabilidade e 

do conceito dados pessoais e sua evolução na legislação europeia e nacional. No Capítulo 3 uma 

exposição das diferentes técnicas de desidentificação e suas fragilidades, assim como a análise das 

diversas formas de reidentificação e o seu grau de sucesso. No Capítulo 4 um breve enquadramento 

do que é a inteligência artificial, big data e o machine learning, bem como um estudo de caso através 

de uma reidentificação de utilizadores da rede social Twitter. No Capítulo 5 propõe-se como solução 

uma análise gradativa da identificabilidade, baseada num espectro que vai de dados identificados a 

anónimos.  
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2. A Identidade numa Sociedade Digital 
 

2.1 Noções Fundamentais de Identidade 
 

A identidade pessoal tem vindo a ser definida como “aquilo que caracteriza cada pessoa enquanto 

unidade individualizada que se diferencia de todas as outras pessoas por uma determinada vivência 

pessoal (…) abrange o direito de cada pessoa a viver em concordância consigo própria (…) postula 

um princípio de verdade pessoal. Ninguém deve ser obrigado a viver em discordância com aquilo que 

pessoal e identitariamente é.”7 Ora, os avanços tecnológicos permitem que toda a informação relativa 

a essas características seja compilada, organizada e atualizada em sistemas informáticos. 

Podemos identificar três importantes características da identidade no mundo digital: multiplicidade, 

invisibilidade e anonimato8. A multiplicidade refere-se à possibilidade de uma mesma pessoa criar 

um número plural de identidades; a invisibilidade alude à possibilidade de uma pessoa escolher e 

identificar-se na Internet com características que podem não ter reflexo na vida real; o anonimato 

exprime a não identificabilidade da pessoa física que acede à Internet. 

O direito à identidade é, por um lado, o direito a se identificar em todas as circunstâncias e de não ser 

forçado a fazê-lo (v.g. através da anonimização, utilização de pseudónimo ou até do direito a ser 

esquecido) e, por outro lado, o direito de não ser erroneamente representado. 

Dada a gravidade dos riscos associados à não proteção dos dados pessoais, v.g. usurpação de 

identidade, discriminação, exclusão social ou mesmo estigmatização, o direito à proteção de dados 

pessoais torna-se também um instrumento para garantir a capacidade de exercer outros direitos e 

valores fundamentais de uma sociedade democrática. 

Com a imparável evolução dos sistemas de comunicações eletrónicas e o avento das redes sociais, 

tornou-se quase instantânea a crescente recolha, indexação e transmissão em massa de big data, 

repletos de informações pessoais, que identificam ou são suscetíveis de identificar uma pessoa 

singular9. Torna-se assim necessário repensar o papel da identidade e a sua proteção. 

 
7 MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição da República Portuguesa Anotada, I, p. 609. 
8 TURKLE, Sherry - Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet.  
9 Neste sentido TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva, afirma que: “A evolução científica, o desenvolvimento exponencial 
dos meios de comunicação e das tecnologias informáticas permitem a dispersão quase imediata e incontrolável dos dados 
pessoais recolhidos. O cidadão ao disponibilizar os seus dados pessoais, num dado processo em concreto – seja de 
recolha de ADN, seja no âmbito de um contrato celebrado com entes públicos ou particulares  – por norma perde-lhes o 
rasto, torna‑se, pois essencial dotar o cidadão de meios que lhe permitam controlar, em cada momento, quem, como, 
onde e por que razão, circulam ou são conhecidas quaisquer informações sobre parcelas da sua vida mais ou menos 
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Pelo menos dois problemas podem ser imediatamente destacados no que diz respeito à análise 

massificada de dados, que identificam ou são suscetíveis de identificar uma pessoa singular de forma 

automatizada. Por um lado, as ameaças ao direito individual à privacidade (como proteção de uma 

esfera de autonomia, de uma persona privada e outra social10): os algoritmos conseguem, com cada 

vez maior exatidão, prever comportamentos, preferências e escolhas11. Por outro lado, os riscos 

resultantes de medidas de segurança que, embora formalmente lícitas, podem ser desproporcionadas 

ou tendenciosas, e que são muitas vezes determinadas através da definição de perfis.  

Com o crescimento constante quer em quantidade, quer em valor, da informação acumulada em 

gigantescas bases de dados “o interesse que esta desperta, a proteção conferida pelo Direito e pelo 

seu intérprete é importante para evitar que os direitos fundamentais das pessoas relativos à sua 

autodeterminação informativa se subordinem por completo aos interesses associados ao tratamento 

da informação pessoal, como os interesses da segurança e da vigilância, ou interesses privados como 

os interesses económicos, ou, até, que tais direitos se subjuguem por completo ao direito de cada um 

aceder a informações administrativas, ou de divulgar informações na Internet.”12 

Neste caso, torna-se clara a importância de harmonizar interesses13: a conveniência e a eficácia que 

levam à escolha de determinadas tecnologias com a proteção da privacidade e dos dados pessoais; a 

identificação de criminosos ou a otimização de recursos públicos com o direito ao anonimato do 

cidadão comum; soluções de interoperabilidade com sistemas de origens diversas mediante soluções 

abertas, garantindo os mesmos níveis de segurança e integridade. 

A estes problemas, a gestão da identidade no mundo digital acrescenta alguns problemas específicos. 

É que enquanto no mundo físico a identidade está ligada a um determinado corpo físico, identificável 

pela face, impressões digitais, e pela aparência geral, não sendo possível a mudança para um novo “eu” 

 
íntima, mais ou menos privada.” - A União Europeia e a protecção de dados pessoais: “Uma visão futurista”? In: Revista 
do Ministério Público, p. 66. 
10 “Só parte de nós mesmos participa no compromisso social: apenas o nosso “eu social”, persistindo para além dele o 
nosso “eu pessoal” irredutível, verdadeiramente o núcleo pessoal da nossa individualidade.” MONTEIRO, António 
Pinto - Sumários de Introdução ao Estudo do Direito, p. 31. 
11 YOUYOU, Wu; KOSINSKI, Michal; STILLWELL - David Computer-based personality judgments are more accurate 
than those made by humans. In: Proceedings of the National Academy of Sciences, p. 1036-1040. 
12 CASTRO, Catarina Sarmento - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Regulamento Geral sobre 
a proteção de dados pessoais e as novas perspetivas para o direito ao esquecimento na Europa. In: Estudos em homenagem 
ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos - I, p. 1063. 
13 Neste sentido note-se a posição esclarecida e ponderada defendida em 1975 por GARCIA MARQUES, J. A. “(…) 
«sendo a Informática ao mesmo tempo libertação e servidão», se impõe favorecer a primeira e impedir a segunda. E 
também porque às paixões da ignorância convém opor a serenidade da investigação; e às generalidades obscurantistas 
é preciso substituir a claridade de uma reflexão precisa, tentando, cada qual no seu domínio, compreender antes de 
julgar.” Informática e Liberdade, Dom Quixote, p. 140 apud LOPES, Joaquim Seabra - O artigo 35.º da Constituição: da 
génese à atualidade e ao futuro previsível. In: Forum de proteção de dados, p. 22. 
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completo, com uma nova cara, com novas impressões digitais, e com uma reputação imaculada, no 

mundo em linha, essa opção existe.
14

 

Tal diferença é particularmente relevante, pois, com a progressiva digitalização, a identidade digital 

encontra-se cada vez mais a montante de processos críticos, v.g.: voto eletrónico; controlo de acessos; 

digitalização de processos na administração pública e na saúde; comércio eletrónico; homebanking. 

Mesmo desconsiderando o mundo digital, a gestão da identidade sempre foi um tema sensível. Prova 

disso mesmo é o facto de haver, como veremos a seguir, um condicionamento constitucional que 

impossibilita o relacionamento direto com os sistemas de informação afetos a outros cartões de 

identificação (v.g. fiscal, saúde); o chamado “número único”15. Pois, não obstante todas as vantagens 

e eficiências decorrentes da existência de um número único, o legislador constitucional entendeu que 

os potenciais riscos que apresenta se sobrepõem às vantagens.  

Ora, atualmente, é possível, através de sofisticados algoritmos, compilar informação, sobre o mesmo 

indivíduo, que se encontre dispersa em diversas bases de dados e suportes; existe ainda um crescente 

uso de identificadores únicos (endereços IP, ID de dispositivo Bluetooth, tags RFID), que permitem 

o rastreamento de comunicações entre dispositivos (incorporados em itens pessoais) e utilizadores.  

Por fim, temos de considerar que a identidade do indivíduo tem uma natureza mutável. Na sociedade 

democrática o indivíduo tem a oportunidade de se autodeterminar, de mudar de opiniões, ideias, 

comportamentos, explorar novas formas de vida. Logo, quem recolhe os dados pessoais do indivíduo 

(mesmo que legalmente) pode adquirir um poder significativo sobre ele. Tal deve ser compensado por 

salvaguardas adequadas, a fim de garantir que a divulgação ou utilização desses dados reflete a 

verdadeira identidade das pessoas. 

 

São vários os desafios que se apresentam presentemente, pois “as elevadas capacidades dos sistemas 

tecnológicos actualmente disponíveis facilitam tremendamente o acesso, a transmissão, a 

manipulação e dissimulação indevidas, o roubo e mesmo a chantagem sobre a informação.”16  É 

também cada vez mais difícil saber quais os fluxos de transmissão dos dados, quem os detém e para 

que finalidade. Longe “estamos das inquietações que no século passado se cingiam, 

fundamentalmente, às questões relativas à relação das pessoas com o Estado – enquanto responsável 

pela maioria das bases de dados relevantes, sobretudo de cariz meramente registral (“o Big brother” 

 
14 FRIEDMAN, David - Contracts in Cyberspace. In: Future Imperfect, p. 97-107. 
15 Cf. artigo 35.º/5. 
16 Associação para a promoção e desenvolvimento da sociedade da informação, Identidade Digital, 2007, p. 13. 
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era, fundamentalmente, o Estado)”.17 

Existem autores que consideram que o big data trouxe ainda uma mudança de paradigma, pois 

enquanto a tecnologia não permitiu a recolha e o tratamento em larga escala, era necessário fazer 

escolhas quanto aos dados: que indivíduos, sobre que objeto, por quanto tempo se iria tratar ou 

armazenar, etc.. Por isso o tratamento dos dados pessoais frequentemente afetava apenas alguns 

indivíduos ou pequenos grupos, desta forma as normas sociais, legais e éticas que foram sendo 

desenvolvidas focavam o indivíduo, o particular. 

Ora, atualmente “the particular and the individual is no longer central. In these types of processes, 

data is no longer gathered about one specific individual or a small group of people, but rather about 

large and undefined groups. Data is analysed on the basis of patterns and group profiles; the results 

are often used for general policies and applied on a large scale. The fact that the individual is often 

no longer central, but incidental to these types of processes, challenges the very foundations of most 

currently existing legal, ethical and social practices and theories.”18 

O regime legal de proteção de dados pessoais enfatiza que os dados pessoais são qualquer informação 

relacionada com um indivíduo identificado ou identificável - o foco incide no indivíduo e na 

capacidade de ligar os dados a uma determinada pessoa singular ou de descobrir algo sobre essa pessoa 

com base nos dados. Considera-se que a privacidade e a proteção de dados são interesses individuais, 

protegendo a autonomia individual de uma pessoa, a dignidade humana, a liberdade pessoal ou o 

desenvolvimento pessoal e a identidade pessoal.  

Consequentemente, a análise das consequências dum tratamento de dados pessoais também é feita na 

ótica do indivíduo, do caso particular. Ainda que indivíduos específicos possam ser prejudicados ou 

beneficiados por determinados usos de dados, importa não esquecer que muitas decisões já são 

tomadas com base em perfis e padrões e, como tal, afetam negativamente ou positivamente grupos ou 

categorias, por vezes difíceis de determinar com precisão. 

Do ponto de vista do atual regime de proteção de dados pessoais, essa análise dos dados de indivíduos 

incluídos num grupo pode nem representar uma forma de tratamento de dados pessoais, pois os perfis 

de grupo podem ser feitos usando dados anónimos e, portanto, excluídos do RGPD. Isso reduz as 

 
17 CASTRO, Catarina Sarmento - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Regulamento Geral sobre 
a proteção de dados pessoais e as novas perspetivas para o direito ao esquecimento na Europa. In: Estudos em homenagem 
ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos - I, p. 1063 e 1604. 
18  TAYLOR; Linnet; FLORIDI, Luciano; VAN DER SLOOT, Bart. - Group Privacy: New Challenges of Data 
Technologies, p. 5.  
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hipóteses de os indivíduos tomarem medidas contra representações preconceituosas deles próprios 

dentro de um grupo ou terem acesso aos mecanismos de tratamento de dados, já que as informações 

anónimas usadas para criação do perfil do grupo não podem ser ligadas ao titular dos dados. 

Acresce que, não estamos na presença de grupos no significado tradicional do termo, dada a falta de 

consciência dos membros sobre a sua pertença ao grupo e a falta de interações entre as pessoas, 

agrupadas em diferentes categorias de acordo com o critério de quem define o tratamento dos dados. 

Por esse motivo alguns autores defendem que esse regime carece de ser complementado ou substituído 

por um foco na identificação de informações sobre categorias ou grupos, destinado a proteger os 

interesses de grupo ou da coletividade, que podem não ser a mera soma de muitos interesses 

individuais.19 

 
 

2.2 Enquadramento Jurídico Europeu 
 

Princípios gerais  

 
Na Europa, o direito à reserva da vida privada foi consagrado pela primeira vez na Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos20, adotada em Roma a 4 de novembro de 1950. No n.º 1 do seu artigo 

8.º, pode ler-se que “toda a pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu 

domicílio e da sua correspondência”. 

Quanto aos dados pessoais, em específico, cabe destacar a Convenção n.º 108 para a Proteção das 

Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal, de 28 de janeiro 

de 1981, adotada pelo Conselho da Europa21 (CdE), que foi o primeiro instrumento europeu22, 

juridicamente vinculativo, adotado no domínio da proteção de dados. Segundo o seu preâmbulo, esta 

 
19  Vide, nesse sentido: TAYLOR; Linnet; FLORIDI, Luciano; VAN DER SLOOT, Bart. - Group Privacy: New 
Challenges of Data Technologies; MANTELERO, Alessandro; VACIAGO, Giuseppe - Legal aspects of information 
science, data science, and big data. In: Frontiers in Data Science, p. 1-46. 
20 Aviso de depósito do instrumento de ratificação: Aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros publicado no Diário 
da República, I Série, n.º 1/79, de 2 de janeiro. 
21 Ratificada pelo Decreto do Presidente da República, n.º 21/93, de 9 de julho, publicado no Diário da República, I Série-
A, n.º 159/93.  
O Comité de Ministros do Conselho da Europa aprovou, na sua reunião de 18 de maio de 2018, o texto modernizado da 
Convenção para a Proteção das Pessoas Relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal 
(Convenção n.º 108+). Foi assinada por Portugal em 10/10/2018, cf. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/223/signatures. 
22 Importa referir que a Convenção n.º 108 está aberta à adesão de Estados que não sejam membros do CdE, incluindo 
países não europeus. 



18  

deve-se a uma preocupação em “alargar a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais de 

todas as pessoas, nomeadamente o direito ao respeito pela vida privada, tendo em consideração o 

fluxo crescente, através das fronteiras, de dados de carácter pessoal suscetíveis de tratamento 

automatizado”. 

Apesar da adoção generalizada da Convenção n.º 108 do CdE, ocorreram problemas quanto à sua 

aplicação, que se revelou pouco harmoniosa. Alguns Estados-membros, nomeadamente Portugal23, 

não só se atrasaram a implementá-la como aprovaram disposições nacionais que a contrariavam por 

imporem restrições aos fluxos transfronteiras de dados de carácter pessoal com destino ao território 

de outra Parte. 

Devido às divergências entre as legislações nacionais nesta matéria a Comissão Europeia, num 

esforço para desenvolver o mercado interno (além do potencial económico, a transmissão de dados 

do território de um EM para o de outro EM é instrumental para a livre circulação de pessoas e 

serviços), aprovou a Diretiva 95/46/CE24 (DPD) 2526, que visava proteger as liberdades e os direitos 

fundamentais e assegurar a livre circulação de dados pessoais entre Estados-membros27. A Diretiva 

contém definições de “tratamento” e “dados pessoais” semelhantes às adotadas na Convenção n.º 108 

e, apesar de não se afastar dos princípios básicos desta, contém uma inovação que cumpre sublinhar: 

a enunciação de seis princípios relativos à legitimidade do tratamento de dados28. 

Ficou fora do seu âmbito de aplicação: o tratamento de dados pessoais efetuado no exercício de 

atividades não sujeitas à aplicação do direito comunitário (tais como as previstas nos títulos V e VI 

do TUE, e, em qualquer caso, ao tratamento de dados que tenha como objeto a segurança pública, a 

defesa, a segurança do Estado), e as atividades do Estado no domínio do direito penal, bem como o 

tratamento efetuado por uma pessoa singular no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou 

domésticas.29 

 

 
23 Vide, LOPES, Joaquim Seabra - O artigo 35.º da Constituição: da génese à atualidade e ao futuro previsível. In: Forum 
de proteção de dados, p. 26 e ss. 
24 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, que visava proteger as 
liberdades e os direitos fundamentais e assegurar a livre circulação de dados pessoais entre Estados-membros (JO L 281 
de 23.11.1995, p. 31). 
25 Em Portugal foi transposta pela Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 
26 Para informações sobre a transposição por outros EM: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/law/status-
implementation/index_en.htm. 
27 Cf. artigo 1.º e considerandos 7 a 10. 
28 Cf. artigo 7.º. 
29 Cf. n.º 2 do artigo 3.º. 
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O Tratado de Amesterdão, em 1997, introduziu, pela primeira vez, a proteção de dados no direito 

primário da UE - no artigo 286.º do Tratado CE - uma disposição destinada a assegurar a proteção 

dos dados nas próprias instituições e organismos da União Europeia.  

Em 2000, a UE proclamou a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia30 (Carta). Esta Carta 

incorpora todos os direitos civis, políticos, económicos e sociais dos cidadãos europeus. Embora 

originalmente não passasse de um documento político, a Carta tornou-se juridicamente vinculativa 

com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de dezembro de 2009. 

“Os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados pessoais tornaram-se mais 

importantes do que nunca para a proteção da dignidade do ser humano. Estes direitos estão 

consagrados nos Tratados da UE e na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Permitem às pessoas 

desenvolver as suas próprias personalidades, viver vidas independentes, inovar e exercer outros 

direitos e liberdades. Os princípios da proteção de dados definidos na Carta da UE (necessidade, 

proporcionalidade, justiça, minimização dos dados, limitação da finalidade, consentimento e 

transparência) aplicam-se integralmente ao tratamento de dados, à recolha, bem como à 

utilização.”31 

Sublinha-se que a adoção do Tratado de Lisboa32 reforçou a proteção dos dados pessoais de duas 

formas: por um lado, o artigo 16.º/1 TFUE garante o direito à proteção dos dados pessoais a “todas 

as pessoas” e, por outro, o artigo 6.º do TUE estipula que a “União reconhece os direitos, as 

liberdades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (…) 

que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados” e que “do direito da União fazem parte, enquanto 

princípios gerais, os direitos fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais”. 

Os direitos em causa incluem o direito à privacidade (artigo 7.º da Carta) e o direito à proteção de 

dados pessoais (artigo 8.º da Carta33)34, proteção essa que recebe, assim, uma consagração expressa 

 
30 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (JO C 202 de 7.6.2016, p. 389-405). 
31 AUTORIDADE EUROPEIA PARA A PROTEÇÃO DE DADOS, Parecer 4/2015, Rumo a uma nova ética digital: 
dados, dignidade e tecnologia, (11 de setembro de 2015), p. 4. 
32 Publicado no Jornal Oficial da União Europeia, C 306, 17 de dezembro de 2007. 
33 Segundo as anotações, o artigo 8.º baseou-se no artigo 286.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia e na 
Diretiva 95/46/CE, bem como no artigo 8.º da CEDH e na Convenção n.º 108. (2007/C 303/02) disponíveis em https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007X1214(01)&from=EN. 
34 Sublinha-se que o TJUE se referiu à Carta pela primeira vez, no âmbito de uma decisão sobre proteção de dados, no 
Acórdão de 29 de janeiro de 2008, Productores de Música de España (Promusicae) contra Telefónica de España SAL, C-
275/06, EU:C:2008:54, n.º 64. Foi neste acórdão que o TJUE reconheceu também, pela primeira vez, a existência de um 
direito à proteção de dados pessoais. 
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e autónoma face ao direito à privacidade 35 , ainda que esse direito esteja “indissociavelmente 

relacionado com o direito ao respeito pela vida privada”36.  

Em virtude da possibilidade dos algoritmos que procedem ao tratamento de dados pessoais poderem 

ser utilizados para definir perfis, é igualmente relevante o direito à não discriminação (artigo 21.º da 

Carta), sendo, no caso em apreço, maior a probabilidade de discriminação indireta do que de 

discriminação direta. 

No entanto, estes direitos devem ser conciliados com outros. Por esse motivo, no n.º 1, do artigo 52.º, 

da Carta admite-se a introdução de restrições ao exercício de direitos – como os consagrados nos seus 

artigos 7.º e 8.º – desde que, essas restrições estejam previstas na lei, respeitem o conteúdo essencial 

desses direitos e liberdades e, na observância do princípio da proporcionalidade37, sejam necessárias 

e correspondam efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União Europeia, ou à 

necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros38. 

O direito fundamental à proteção de dados pessoais “não é uma prerrogativa absoluta, mas deve ser 

tomado em consideração relativamente à sua função na sociedade”39. Afirma o TJUE que “quanto 

ao direito ao respeito da vida privada, a proteção deste direito fundamental exige, segundo a 

jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, em quaisquer circunstâncias, que as derrogações à 

proteção dos dados pessoais e as suas limitações devem ocorrer na estrita medida do necessário”40. 

Dado que o n.º 2 do artigo 16.º do TFUE constitui uma nova base jurídica para o Parlamento Europeu 

e o Conselho estabelecerem regras relativas ao tratamento dados pessoais abrangidos pelo direito da 

UE, tornou-se possível que adotem regras de proteção de dados pessoais, substituindo a Diretiva 

95/46/CE, sem necessidade de as fundamentar numa base jurídica relativa ao estabelecimento do 

mercado único (a DPD - baseou-se na base jurídica do mercado interno e na necessidade de aproximar 

 
O artigo 8.º da Carta já tinha sido mencionado duas vezes pelo advogado-geral P. Léger nas suas conclusões no Acórdão 
de 30 de maio de 2006, Parlamento Europeu contra Conselho da União Europeia, C-317/04, EU:C:2005:710, n.º 23 e 
nota de rodapé 127. 
35  Vide, sobre as diferenças KOKOTT, Juliane; SOBOTTA, Christoph - The distinction between privacy and data 
protection in the jurisprudence of the CJEU and the ECtHR. In: International Data Privacy Law, p. 222-228. 
36 Cfr. Acórdão de 9 de novembro de 2010, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, Processos 
apensos C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, n.º 47. 
37 O princípio da proporcionalidade exige, segundo jurisprudência constante do TJUE, que os atos das instituições da 
União sejam adequados à realização dos objetivos legítimos prosseguidos pela regulamentação em causa e não excedam 
os limites do que é adequado e necessário à realização desses objetivos, v.g. Acórdãos Afton Chemical, C-343/09, 
EU:C:2010:419, n.° 45; Volker und Markus Schecke e Eifert, EU:C:2010:662, n.° 74; Nelson e o., C-581/10 e C-629/10, 
EU:C:2012:657, n.° 71; Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, n.° 50; e Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, n.° 29. 
38 Cfr. Acórdão de 9 de novembro de 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, n.º 
50. 
39 Acórdão de 9 de novembro de 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, n.º 48.  
40 Acórdão de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland, C-293/12, EU:C:2014:238, n.º 52. 
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as legislações nacionais para que a livre circulação de dados na UE não fosse inibida). 

Consequentemente, o artigo 16.º serviu de base jurídica para a adoção de uma reforma abrangente 

das regras de proteção de dados em 2016, ou seja, a Diretiva (UE) 2016/680, 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 o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

Apesar de um dos intuitos da Diretiva 95/46/CE ter sido o de harmonizar a legislação europeia, após 

a publicação deste regime continuaram a verificar-se diversas dificuldades de harmonização41. Ainda 

que algumas falhas ou lacunas tenham sido colmatadas pela jurisprudência, diversos avanços 

tecnológicos não tinham um enquadramento adequado. Nas palavras de Catarina Sarmento e Castro 

“este instrumento jurídico foi aprovado numa conjuntura tecnológica já muito longínqua, distante 

das preocupações atuais provocadas pela globalização, pela generalização das operações de 

recolha, de partilha e de análise de dados, muitas vezes completamente automatizada, veloz e 

absolutamente discreta, num contexto marcado pela popularização do uso de dispositivos ligados à 

Internet, quer pelas entidades púbicas, quer pelas entidades privadas (designadamente 

empresariais), e pelos cidadãos, seja para fins comunicacionais, seja para prestação ou para 

utilização de serviços, caracterizado, igualmente, pela divulgação trivializada de informação nas 

redes sociais, ou pelo armazenamento de dados na nuvem”.42 

 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Após anos de intensa discussão, os debates sobre a necessidade de modernizar as regras de proteção 

de dados da UE tiveram início em 2009, quando a Comissão lançou uma consulta pública sobre o 

futuro quadro jurídico para o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Em janeiro de 2012, 

 
41 Cf. considerando 9 do RGPD “Os objetivos e os princípios da Diretiva 95/46/CE continuam a ser válidos, mas não 
evitaram a fragmentação da aplicação da proteção dos dados ao nível da União, nem a insegurança jurídica ou o 
sentimento generalizado da opinião pública de que subsistem riscos significativos para a proteção das pessoas 
singulares, nomeadamente no que diz respeito às atividades por via eletrónica. As diferenças no nível de proteção dos 
direitos e das pessoas singulares, nomeadamente do direito à proteção dos dados pessoais no contexto do tratamento 
desses dados nos Estados-Membros, podem impedir a livre circulação de dados pessoais na União. Essas diferenças 
podem, por conseguinte, constituir um obstáculo ao exercício das atividades económicas a nível da União, distorcer a 
concorrência e impedir as autoridades de cumprirem as obrigações que lhes incumbem por força do direito da União. 
Essas diferenças entre os níveis de proteção devem-se à existência de disparidades na execução e aplicação da Diretiva 
95/46/CE.”  
Vide, para mais informações o último relatório sobre a implementação da DPD: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0087. 
42 CASTRO, Catarina Sarmento - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Regulamento Geral sobre 
a proteção de dados pessoais e as novas perspetivas para o direito ao esquecimento na Europa. In: Estudos em homenagem 
ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos - I, p. 1063 e 1064. 
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uma proposta de regulamento foi publicada pela Comissão, dando início a um longo processo 

legislativo de negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho da UE que levou à adoção do 

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 dados43 (RGPD). O RGPD entrou em vigor no dia 25 de maio de 2016 e é aplicável 

desde 25 de maio de 2018.  

Há duas disposições, assentes na jurisprudência do TJUE, que merecem referência: uma é a 

possibilidade de ser aplicável a organizações que procedam ao tratamento de dados pessoais de 

titulares que se encontrem no território da União, mesmo que não estabelecidas na União44; a outra é 

o “Direito ao apagamento dos dados”45, previsto no seu artigo 17.º.  

O RGPD introduziu novas obrigações exigindo que as organizações implementem a proteção de 

dados desde a conceção e por defeito (artigo 25.º); a nomeação de um encarregado da proteção de 

dados (artigo 37.º); portabilidade de dados (artigo 20.º); e clarificou o conceito de consentimento 

(artigo 7.º). 

Foram autonomizados alguns conceitos relevantes, para a matéria em análise, como a “Definição de 

perfis”, que é “qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consista em 

utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspetos pessoais de uma pessoa singular, 

nomeadamente para analisar ou prever aspetos relacionados com o seu desempenho profissional, a 

sua situação económica, saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, 

localização ou deslocações”46 e a “Pseudonimização”, considerado “o tratamento de dados pessoais 

de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específico sem recorrer a 

informações suplementares, desde que essas informações suplementares sejam mantidas 

separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais 

não possam ser atribuídos a uma pessoa singular identificada ou identificável”47. 

Ora, estes são avanços importantes no caminho para uma maior segurança e certeza jurídica, bem 

como na proteção da identidade informacional. 

 
43  Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Retificação do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, disponível em: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679R(02).  
44 Cf. artigo 3.º. 
45 Acórdão de 13 de maio de 2014, Google Spain, Processo C-131/12, EU:C:2014:317. O Tribunal considerou que a 
indexação automática realizada pelo motor de busca é, efetivamente, um tratamento de dados pessoais, ficando sujeito às 
respetivas normas regulamentadoras.  
46 Artigo 4.º/4. 
47 Artigo 4.º/5.  
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No entanto, o RGPD não abrange todos os potenciais tratamentos de dados pessoais. Estão, 

nomeadamente, excluídos do seu âmbito o tratamento: efetuado por uma pessoa singular no exercício 

de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas; efetuado pelas autoridades competentes para 

efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou da execução de sanções 

penais; de dados pessoais de pessoas coletivas; de dados pessoais de pessoas falecidas48.  

Importa ainda referir que a proteção de dados não se esgota no RGPD ou na legislação especial sobre 

o tema. Alguns problemas decorrentes do tratamento de dados pessoais serão tratados pelos tribunais, 

em sede direito penal ou civil, que tutela, designadamente, a nossa imagem ou vida privada49, outros 

ainda, apesar de socialmente relevantes, não são objeto de qualquer resposta por parte do direito.  

 

 

2.3 O Binómio Pessoa Identificada ou Identificável  
 

É pressuposto prévio indispensável para a aplicação do regime de proteção de dados pessoais, quer o 

europeu, quer o nacional, a qualificação dos dados em causa como “dados pessoais”.  

Este conceito nem sempre é de fácil interpretação, por vezes, “erradamente, entende-se que dados 

pessoais visam dados de identificação, que apenas respondem a perguntas básicas relativas ao titular 

dos dados como quem é?, onde mora?, qual o estado civil?, etc.  Se assim fosse, a proteção oferecida 

ao titular dos dados pelo Direito seria mínima e versaria sobre aspetos muito incompletos da 

personalidade dos indivíduos. Para além da proteção da “identidade do titular dos dados”, deve 

verificar-se uma proteção da vivência do indivíduo, o que inclui as suas diversas atividades, desde, 

por exemplo, passatempos, habilitações académicas ou prestações sociais de que aufira.”50  

Ora, apesar de os elementos centrais da definição de dados pessoais terem continuidade na legislação 

europeia (e consequentemente na nacional), esta definição não se apresenta suficientemente 

densificada, como veremos a seguir. 

Segundo o n.º 1, do artigo 4.º do RGPD é considerada como “dados pessoais” a “informação relativa 

a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável 

uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência 

a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, 

 
48 Cf. considerando 27. No entanto, ao mesmo tempo, esses dados podem ser dados pessoais de um parente ou descendente 
do falecido, v.g., se esses dados fornecerem informações sobre doenças hereditárias de um descendente. 
49 No mesmo sentido, SOUSA PINHEIRO, Alexandre - Privacy e protecção de dados pessoais: a construção dogmática 
do direito à identidade informacional, p. 815. 
50 SOUSA PINHEIRO, Alexandre [et al.] - Comentário ao regulamento geral de proteção de dados, p. 125. 
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identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, 

fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular”.  

O conceito de “dados pessoais” desde há muito assenta em quatro elementos distintos51:  

(i) Informação; 

(ii) Relativa a; 

(iii) Uma pessoa singular;  

(iv) Identificada ou identificável. 

 

O primeiro elemento, “informação”, não parece requerer uma análise aprofundada. Apela a uma 

interpretação ampla do conceito52, independentemente da natureza ou do conteúdo da informação e 

do formato técnico em que é apresentada. Importa aqui sublinhar que na versão em língua inglesa do 

RGPD a expressão utilizada é “any information”, que parece transmitir mais fielmente a intenção do 

legislador europeu de prever um conceito alargado de dados pessoais.  

O elemento “relativa a”, requer uma interpretação mais cuidada53. Em termos gerais, a informação 

pode considerar-se como relativa a uma pessoa quando é sobre essa pessoa. Segundo o Grupo de 

Trabalho do Artigo 29.º (GT29) “os dados referem-se a uma pessoa se se referirem à identidade, 

características ou comportamento de uma pessoa ou se tal informação for utilizada para determinar 

ou influenciar a forma como essa pessoa é tratada ou avaliada”54. 

O terceiro elemento, “pessoa singular”, não é especialmente polémico55; enfatiza a natureza pessoal 

da proteção de dados e exclui certos tipos de dados do escopo de aplicação do Regulamento, como 

 
51 Cf. GT29 - Parecer 4/2007, sobre o conceito de dados pessoais, adotado em 20 de junho, p. 6. 
52 “o emprego da expressão «qualquer informação» no âmbito da definição do conceito de «dado pessoal», constante do 
artigo 2º, alínea a), da Diretiva 95/46, reflete o objetivo do legislador da União de atribuir um sentido amplo a esse 
conceito, que não está limitado às informações sensíveis ou de ordem privada, mas engloba potencialmente qualquer 
tipo de informações, tanto objetivas como subjetivas sob forma de opiniões ou de apreciações, na condição de «dizerem 
respeito» à pessoa em causa.”, No Acórdão de 20 de dezembro de 2017, Nowak, C-434/16, EU:C:2017:994, n.º 34. 
53 É possível defender que “in the age of the Internet of Things, datafication, advanced data analytics and data-driven 
decision-making, any information relates to a person in the sense of European data protection law.” PURTOVA, 
Nadezhda - The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law. In: Law, 
Innovation and Technology, p. 42.  
54 GT29 - Documento de trabalho sobre questões relativas à protecção de dados no âmbito da tecnologia RFID, adotado 
em 19 de janeiro de 2005, p. 8. Sublinha-se que este parecer não faz parte do elenco de pareceres do GT29 que o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) aprovou, cf. lista disponível em https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en. 
55 Em sentido contrário à jurisprudência do TJUE no Acórdão de 9 de novembro de 2010, Volker und Markus Schecke 
GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, Processos apensos C-92/09 e C-93/09, e defendendo que estão excluídas do RGPD 
as sociedades unipessoais que revelem a identificação de uma pessoa singular, vide SOUSA PINHEIRO, Alexandre [et 
al.] - Comentário ao regulamento geral de proteção de dados, p. 123 e 124. 
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os dados que são exclusivamente sobre empresas. Os dados pessoais são assim, em princípio, dados 

relativos a pessoas vivas identificadas ou identificáveis. 56 

O elemento final da definição de dados pessoais refere-se a pessoas “identificadas ou identificáveis”. 

A identificabilidade é o limiar mais baixo para a aplicação do RGPD em comparação com indivíduos 

“identificados”. Este é o elemento mais controverso e aquele em que nos iremos focar.  

Ora, apesar do n.º 1 do artigo 4.º fornecer alguns exemplos de identificadores, importa não esquecer 

que “a medida em que determinados identificadores são suficientes para obter a identificação é algo 

que depende do contexto da situação em causa. Um apelido muito comum não será suficiente para 

identificar alguém – isto é, para a distinguir – de toda a população de um país, enquanto é provável 

que permita a identificação de um aluno numa sala de aula. Até informação acessória, tal como “o 

homem com um fato preto” pode identificar alguém de entre um grupo de transeuntes parados junto 

a um semáforo. Assim, a questão de saber se a pessoa a que a informação é relativa, está identificada 

ou não, depende das circunstâncias do caso.”57 

É notório, no texto do Regulamento e nos seus considerandos, o cuidado e a atenção dispensados pelo 

legislador europeu na explicação deste elemento. A definição de dados pessoais é uma definição 

ampla, flexível e espera-se que adaptável à evolução tecnológica e social. No entanto, o legislador, 

no articulado, não densifica o que se entende por identificada nem em que medida concreta se 

distingue esta da expressão identificável.  

Acresce que, a redação do artigo 4.º não esclarece quem precisa de ser capaz de identificar o titular 

dos dados (é necessário recorrer ao considerando 26 para se concluir que as informações não precisam 

de estar todas na posse do responsável pelo tratamento ou do subcontrante)58.  

Se os dados forem considerados como desprovidos de um potencial para identificar pessoas 

singulares, ficam excluídos do âmbito de aplicação do RGPD, o que cria necessariamente uma 

dicotomia entre dados relativos a pessoa identificada ou identificável (dados com potencial para 

identificar um indivíduo) e dados não identificáveis. 

 
56 Cf. considerandos 14 e 27. 
57 Cf. GT29 - Parecer 4/2007 sobre o conceito de dados pessoais, adotado em 20 de junho, p. 13. 
58  Parecendo seguir a posição do GT 29, que referindo-se à DPD, afirmava que “Nos casos em que, prima facie, o alcance 
dos identificadores disponíveis não permite a ninguém isolar uma determinada pessoa, essa pessoa poderá ainda assim 
ser “identificável” porque essa informação combinada com outras informações (independentemente destas últimas 
estarem ou não à disposição do responsável pelo tratamento) permitirá distinguir a pessoa.” GT29 - Parecer 4/2007 do 
sobre o conceito de dados pessoais, adotado em 20 de junho, p. 14. 
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Esta dicotomia identificável / não identificável encerra uma incerteza sobre a fronteira exata entre 

essas duas categorias, “o não esclarecimento de cada uma das expressões impossibilita o 

entendimento cabal do conceito de dado pessoal e, consequentemente, a própria aplicação do 

RGPD.”59.  

Não existe uma demarcação clara e universalmente aceite que proporcione segurança jurídica e seja 

viável em situações práticas. Além disso, os constantes desenvolvimentos tecnológicos tornam difícil 

uma categorização permanente em qualquer um dos dois grupos. 

O elemento “identificável” é, portanto, decisivo e o elemento mais importante e complexo, 

principalmente numa época em que o machine learning e big data, como veremos a seguir, estão cada 

vez mais presentes.  

A escala e os recursos de recolha, agregação, correlação e análise de dados são radicalmente 

diferentes do que eram em 1980, quando surgiu o binómio identificado/identificável. Os modelos de 

negócios e os fluxos de dados também evoluíram. A definição de dados pessoais é, propositadamente, 

ampla (“qualquer informação relacionada a um indivíduo identificado ou identificável”) o que, dadas 

as atuais técnicas de recolha e análise de dados massivas e as aparentes limitações das técnicas de 

anonimização – que analisaremos adiante – significa que vastas quantidades de dados podem agora 

estar no âmbito de regimes de proteção de dados pessoais. O que coloca dúvidas sobre a 

exequibilidade e utilidade de um regime legal que potencialmente abrangerá quase todos os dados. 

 

As Origens da Definição de Dados Pessoais 

As origens da atual definição de dados pessoais – conforme prevista no n.º 1, do artigo 4.º do RGPD 

– remontam à década de 70 do século passado60 e aos esforços desenvolvidos pela Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e pelo Conselho da Europa (CdE).  

A 23 de setembro de 1980, a OCDE publicou as «Linhas Diretrizes Regulamentadoras da Proteção 

da Vida Privada e dos Fluxos Transfronteiriços de Dados de Carácter Pessoal»6162. Na alínea b) do 

seu artigo 1.º constava a seguinte definição:  

 
59 MENEZES CORDEIRO, A. Barreto - Dados Pessoais: Conceito, Extensão e Limites, p. 16. 
60 A primeira lei de proteção de dados foi a do estado alemão do Hesse em 1970, seguida da Suécia em 1973, da República 
Federal Alemã em 1977 e da França em 1978. Cfr. SOUSA PINHEIRO, Alexandre - Privacy e protecção de dados 
pessoais: a construção dogmática do direito à identidade informacional, p. 555 e ss. 
61 Em 2013, estas foram atualizadas, mantendo-se o mesmo conceito de dado pessoal - podem ser consultadas em: 
https://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm. 
62 Sublinha-se que o âmbito destas guidelines era restrito apenas a “personal data, whether in the public or private sectors, 
which, because of the manner in which they are processed, or because of their nature or the context in which they are 
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“personal data” means any information relating to an identified or identifiable individual 

(“data subject”).  

Estas foram acompanhadas de um Memorando Explicativo em que se afirma que “The precise 

dividing line between personal data in the sense of information relating to identified or identifiable 

individuals and anonymous data may be difficult to draw and must be left to the regulation of each 

Member country. In principle, personal data convey information which by direct (e.g. a civil 

registration number) or indirect linkages (e.g. an address) may be connected to a particular physical 

person.”63 

Em seguida, foi aprovada a Convenção para a Proteção das Pessoas Relativamente ao Tratamento 

Automatizado de Dados de Carácter Pessoal, em 28 de janeiro de 1981. A definição constante da 

alínea a) do seu artigo 2.º é semelhante:  

«Dados de carácter pessoal» significa qualquer informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou suscetível de identificação («titular dos dados»). 

O Relatório Explicativo desta Convenção tenta densificar o conceito, afirmando, de forma algo 

ambígua, que “"Identifiable persons" means a person who can be easily identified: it does not cover 

identification of persons by means of very sophisticated methods.”64 

Posteriormente, a Recomendação n.º R (83) 10 do Comité de Ministros, de 23 de setembro, 

respeitante à proteção de dados pessoais usados para investigação científica e estatística, seguiu um 

caminho semelhante, mas concretizando, no seu ponto 1.2, que “an individual should not be regarded 

as ‘identifiable’ if the identification requires ‘an unreasonable amount of time, cost and manpower’”. 

Esta definição foi posteriormente desenvolvida na Diretiva 95/46/CE65, que na alínea a) do seu artigo 

2.º estabelece como: 

“«Dados pessoais», qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável («pessoa em causa»); é considerado identificável todo aquele que possa ser 

identificado, direta ou indiretamente, nomeadamente por referência a um número de 

 
used, pose a danger to privacy and individual liberties.” cf. par. 2. A sua aplicação teria então de ser precedida de uma 
análise de risco, ao contrário da Convenção n.º 108 assente numa lógica de direitos fundamentais.  
63 Cf. par. 41. 
64 Cf. par. 28 
65 Segundo o GT29 - Parecer 4/2007 sobre o conceito de dados pessoais, adotado em 20 de junho, esta definição reflete a 
intenção do legislador comunitário de uma noção ampla de “dados pessoais”, que se manteve em todo o processo 
legislativo. 
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identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural ou social”. 

Esta definição é mais densa do que a definição constante da Convenção 108 ou da Recomendação R 

(83) 10, recorre “à qualificação dos titulares (…) [a] expressão “informação relativa a”, associada 

elementos específicos de identidade de carácter, psíquico, económico, cultural ou social, permite a 

relação da definição com aspectos da personalidade do titular que revestem um carácter de não 

imediata identificação, de subjectividade”. 66 

O considerando 26 da mesma esclarece que: “para determinar se uma pessoa é identificável, importa 

considerar o conjunto dos meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados, seja pelo responsável 

pelo tratamento, seja por qualquer outra pessoa, para identificar a referida pessoa; que os princípios 

da proteção não se aplicam a dados tornados anónimos de modo tal que a pessoa já não possa ser 

identificável”. 

Na vigência desta Diretiva o GT29 considerava que “uma mera possibilidade hipotética de distinguir 

o indivíduo não é suficiente para considerar a pessoa “identificável”. Se, tendo em consideração “o 

conjunto dos meios susceptíveis de serem razoavelmente utilizados, seja pelo responsável pelo 

tratamento, seja por qualquer outra pessoa”, essa possibilidade não existir ou for negligenciável, a 

pessoa não deverá ser considerada “identificável” e a informação não será considerada como 

“dados pessoais”, (…) trata-se de um critério dinâmico que deverá ter em consideração o estado de 

desenvolvimento da tecnologia no momento do tratamento e as possibilidades de evolução durante o 

período para o qual os dados serão tratados. A identificação poderá não ser possível hoje com o 

conjunto dos meios susceptíveis de serem razoavelmente utilizados hoje. Se os dados são para 

armazenar durante um mês, pode não se prever a possibilidade de identificação durante o período 

de “vida” da informação e não deverão ser considerados como dados pessoais. 

No entanto, se o armazenamento está previsto por 10 anos, o responsável pelo tratamento deverá 

considerar a possibilidade de identificação que pode surgir no nono ano de vida dos dados e que, 

nessa altura, os poderá tornar dados pessoais. O sistema deverá ter a capacidade de se adaptar a 

estas evoluções à medida que elas ocorrem, permitindo incorporar, em tempo útil, as medidas 

técnicas e organizacionais que se imponham.”67 

 
66 Vide, SOUSA PINHEIRO, Alexandre - Privacy e protecção de dados pessoais: a construção dogmática do direito à 
identidade informacional, p. 643. 
67 GT29 - Parecer 4/2007, p. 15 e 16. 
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Apesar de a DPD visar uma harmonização do regime de proteção de dados em todos os EM a sua 

natureza de Diretiva implicava, necessariamente, a transposição para legislação nacional pelos EM. 

No que concerne ao conceito de dados pessoais, houve algumas divergências nessa transposição não 

só por os considerandos não serem vinculativos, mas meramente interpretativos, como por haver 

margem de escolha quanto aos detalhes.68 

Foram efetuadas algumas alterações no conceito de dados pessoais aquando da substituição da DPD 

pelo RGPD, nomeadamente através da inclusão do nome, dados de localização, identificadores por 

via eletrónica e dados genéticos, foi ainda introduzido o conceito “identificador”, mas não são 

alterações significativas. Como já vimos, o n.º 1, do artigo 4.º do RGPD considera como: 

“«Dados pessoais», informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável 

(«titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser 

identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como 

por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por 

via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, 

genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular”.  

O considerando 26 deste regulamento densifica um pouco mais o conceito ao referir que: “Para 

determinar se uma pessoa singular é identificável, importa considerar todos os meios suscetíveis de 

ser razoavelmente utilizados, tais como a seleção, quer pelo responsável pelo tratamento quer por 

outra pessoa, para identificar direta ou indiretamente a pessoa singular. Para determinar se há uma 

probabilidade razoável de os meios serem utilizados para identificar a pessoa singular, importa 

considerar todos os fatores objetivos, como os custos e o tempo necessário para a identificação, 

tendo em conta a tecnologia disponível à data do tratamento dos dados e a evolução tecnológica. Os 

princípios da proteção de dados não deverão, pois, aplicar-se às informações anónimas”. 

O considerando 30, na linha da jurisprudência do TJUE, declara que as “pessoas singulares podem 

ser associadas a identificadores por via eletrónica, fornecidos pelos respetivos aparelhos, 

aplicações, ferramentas e protocolos, tais como endereços IP (protocolo internet) ou testemunhos de 

conexão (cookie) ou outros identificadores, como as etiquetas de identificação por radiofrequência. 

 
68 “In some instances, national implementation and interpretation have resulted in significant disparities between EU 
Member States. The United Kingdom’s implementation and interpretation of ‘personal data’ is, arguably, an extreme 
example. The starting point was the UK Parliament’s implementation of the ‘personal data’ concept, which was at the 
pragmatic end of the interpretation spectrum. That flexible implementation was, subsequently, applied by the UK courts 
in a way that resulted in a working concept of ‘personal data’ which bears little resemblance to that used elsewhere in 
the EU.” MILLARD, Christopher; HON, W. Kuan - Defining ‘Personal Data’ in e-Social Science. In: Information, 
Communication & Society, p. 66-84. 
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Estes identificadores podem deixar vestígios que, em especial quando combinados com 

identificadores únicos e outras informações recebidas pelos servidores, podem ser utilizados para a 

definição de perfis e a identificação das pessoas singulares.” 

Os elementos essenciais da definição legal mantêm-se, os exemplos tornaram-se mais detalhados 

(foram aditados: dados de localização 69 , identificadores por via eletrónica e dados genéticos), 

respondendo assim a algumas dúvidas existentes ou consolidando as soluções apresentadas pela 

jurisprudência, ainda no âmbito da DPD, mas sem se proceder a uma alteração significativa do 

conceito. 70 

Por fim, a Convenção 108+71 apesar de não ter alterado a sua definição original, densifica mais o 

conceito no Relatório Explicativo: 

“An individual is not considered “identifiable” if his or her identification would require 

unreasonable time, effort or resources. Such is the case, for example, when identifying a data 

subject would require excessively complex, long and costly operations. The issue of what 

constitutes “unreasonable time, efforts or resources” should be assessed on a case-by-case 

basis. For example, consideration could be given to the purpose of the processing and taking 

into account objective criteria such as the cost, the benefits of such an identification, the type 

of controller, the technology used, etc. Furthermore, technological and other developments 

may change what constitutes “unreasonable time, effort or other resources”. 

 

18. The notion of “identifiable” refers not only to the individual’s civil or legal identity as 

such, but also to what may allow to “individualise” or single out (and thus allow to treat 

differently) one person from others. This “individualisation” could be done, for instance, by 

referring to him or her specifically, or to a device or a combination of devices (computer, 

mobile phone, camera, gaming devices, etc.) on the basis of an identification number, a 

pseudonym, biometric or genetic data, location data, an IP address, or other identifier.  

(…) where it is possible for the controller or any person to identify the individual through the 

combination of different types of data, such as physical, physiological, genetic, economic, or 

 
69 Nesse sentido, já se tinha pronunciado o GT 29 no Parecer 13/2011 sobre serviços de geolocalização em dispositivos 
móveis inteligentes, adotado em 16 de maio de 2011. 
70 Nesse sentido, Pinheiro, SOUSA PINHEIRO, Alexandre [et al.] - Comentário ao regulamento geral de proteção de 
dados, p. 121. 
71 O Comité de Ministros do CdE aprovou, na sua reunião de 18 de maio de 2018, o texto modernizado da Convenção 
para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal (Convenção n.º 
108), assinada por Portugal em 10 de outubro de 2018, cf. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/223/signatures. 
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social data (combination of data on the age, sex, occupation, geolocation, family status, etc.). 

Where this is the case, the data may not be considered anonymous and is covered by the 

provisions of the Convention."“72 

 

A Interpretação do Binómio 
 
A DPD fornece poucas indicações sobre o processo para averiguar quando é que uma pessoa é 

identificável: “para determinar se uma pessoa é identificável, importa considerar o conjunto dos 

meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados, seja pelo responsável pelo tratamento, seja por 

qualquer outra pessoa, para identificar a referida pessoa.” 73  Os critérios a serem preenchidos para 

determinar se uma pessoa é identificável, i.e. quando é que um responsável pelo tratamento pode 

concluir que o esforço para identificar aquela pessoa já não é razoável, são muito controversos. 

Esta questão foi objeto de debate doutrinal, tendo sido propostos critérios relativos e objetivos,  para 

estabelecer essa probabilidade razoável de identificabilidade. 

Segundo o critério objetivo a definição de “dados pessoais” é satisfeita assim que alguém, qualquer 

pessoa, por qualquer meio, tenha a possibilidade de ligar os dados tratados a uma pessoa singular74. 

Trata-se de efetuar uma análise abstrata que considere os meios e os conhecimentos detidos pelo 

responsável, bem como por terceiros. A teoria objetiva considera todas as possibilidades e 

oportunidades de identificar um indivíduo, segundo esta teoria, um dado é considerado pessoal de 

acordo com as possíveis combinações, independentemente do conhecimento e da capacidade do 

responsável pelo tratamento em questão.  

Esta teoria dá enfâse ao objetivo da DPD de “proteção das liberdades e dos direitos fundamentais 

das pessoas singulares, nomeadamente do direito à vida privada”75. Ao incluir todas as informações 

relativas a um indivíduo, é garantida a “intenção do legislador comunitário de uma noção ampla de 

“dados pessoais””76. No entanto, importa sublinhar que o objetivo da DPD não é apenas proteger os 

 
72Disponível em: https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised. 
73 Cf. considerando 26. 
74 “The absolute approach takes into account all possibilities and chances in which the data controller would be able to 
identify the data subject individually. Thus, all ways and means for a data controller without any regard to expenses etc. 
are taken into account. Even theoretical chances of combining data so that the individual is identifiable are included.” 
Segundo, SPINDLER Gerald; SCHMECHEL, Philipp - Personal Data and Encryption in the European General Data 
Protection Regulation, In: JIPITEC, p. 165. 
75 N.º 1 do artigo 1.º da DPD. 
76 Cf. GT29 - Parecer 4/2007, sobre o conceito de dados pessoais, adotado em 20 de junho, p. 4. 
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indivíduos, mas também evitar “restringir ou proibir a livre circulação de dados pessoais entre 

Estados-membros”77.  

Conforme visto, o considerando 26 da DPD refere expressamente “meios suscetíveis de serem 

razoavelmente utilizados”, pelo que não pode ter acolhimento a posição segundo a qual poderá ser 

todo e qualquer meio. Sublinha-se ainda que o GT29 parece discordar desta posição, pois considera 

que “uma mera possibilidade hipotética de distinguir o indivíduo não é suficiente para considerar a 

pessoa “identificável”78.  

O problema desta abordagem objetiva, é que, no limite, todos os dados podem ser considerados como 

dados pessoais. A aplicabilidade das regras de proteção de dados pessoais seria potencialmente 

infinita e consequentemente não seria possível garantir uma proteção eficaz. É necessário que haja 

um equilíbrio entre os interesses dos indivíduos e os interesses dos responsáveis pelo tratamento. A 

teoria objetiva é incapaz de chegar a uma solução adequada de equilíbrio entre esses dois interesses 

e objetivos. Sem olhar para os conhecimentos, habilidades e conexões reais do responsável pelo 

tratamento, desconsiderando os custos e despesas, a teoria objetiva não presta, de todo, atenção ao 

interesse do responsável pelo tratamento, o que é incompatível com as provisões da DPD. 

Em contraste com o proposto pela teoria objetiva, segundo a teoria relativa ou teoria subjetiva, os 

dados só são considerados como pessoais, se o próprio responsável pelo tratamento for capaz de 

combinar as informações de forma a identificar o indivíduo, sem efetuar um esforço excessivo.79 

Desta forma a teoria circunscreve a análise de razoabilidade aos meios e conhecimentos detidos pelo 

responsável pelo tratamento. 

Consequentemente, apenas um número limitado de dados será considerado como integrando o 

conceito de dado pessoal, o que constitui uma vantagem para o responsável pelo tratamento e para as 

empresas no mercado único, que precisem de tratar dados. Esta teoria também fornece um processo 

de determinação mais simples e claro, pois o exame cinge-se à esfera bem conhecida do responsável 

pelo tratamento. Mas pode haver casos em que seja fácil combinar os dados com informações de 

terceiros, pelo que não parece compreensível restringir o processo de avaliação dos dados como 

pessoais apenas à esfera do responsável pelo tratamento. Esta interpretação é incompatível com a 

 
77 N.º 2 do artigo 1.º da DPD. 
78 Cf. GT29 - Parecer 4/2007, sobre o conceito de dados pessoais, adotado em 20 de junho, p. 15. 
79 “the relative approach considers the necessary effort required by the data controller in order to identify the data 
subject. Therefore, only realistic chances of combining data in order to identify an individual are taken into account – 
and not highly theoretical identification risks.” SPINDLER Gerald; SCHMECHEL, Philipp - Personal Data and 
Encryption in the European General Data Protection Regulation, In: JIPITEC, p. 165 e 166. 
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definição ampla de dados pessoais e com o elevado nível de proteção pretendido, dado que resulta na 

restrição da proteção, que incidirá sobre a uma quantidade muito limitada de dados.  

Olhar apenas para a esfera do responsável pelo tratamento também é contra o texto do considerando 

26 da DPD, que se refere explicitamente a “meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados, seja 

pelo responsável pelo tratamento, seja por qualquer outra pessoa” para identificar o indivíduo, pelo 

que não pode ser determinante apenas a esfera do responsável pelo tratamento. O conhecimento e a 

capacidade de terceiros em combinar informações têm de ser analisados pelo responsável pelo 

tratamento, mas somente de forma que os custos reais, conexões, capacidades do responsável pelo 

tratamento em questão sejam levados em conta. 

Assim, ainda que as teorias estejam sujeitas a diversas variações, a dúvida reside na irrelevância ou 

relevância dos conhecimentos e dos meios detidos por terceiros. Importa encontrar um adequado 

equilíbrio entre os interesses em jogo. É necessária uma teoria equilibrada que permita determinar 

quando é que os dados são pessoais e sem incerteza jurídica. 

Ora, como veremos, em outubro de 2016, o TJUE abordou esta controvérsia doutrinal, num caso em 

que a “aplicação de um critério «objetivo» teria como consequência que dados como os endereços 

IP em causa no processo principal poderiam ser considerados dados pessoais, após o termo das 

sessões de consulta dos sítios Internet em questão, ainda que só um terceiro estivesse em condições 

de determinar a identidade da pessoa em causa, sendo este terceiro, no caso em apreço, o fornecedor 

de acesso à Internet de P. Breyer que conservou dados suplementares que permitem identificá‑lo 

através desses endereços IP. Segundo um critério «relativo», esses dados poderiam ser considerados 

dados pessoais em relação a um organismo, como o fornecedor de acesso à Internet de P. Breyer, 

uma vez que permitem a identificação precisa do utilizador (…), mas não em relação a outro 

organismo, como o dos sítios Internet consultados por P. Breyer, dado que esse operador não 

disporia, no caso de P. Breyer não ter revelado a sua identidade durante as sessões de consulta 

desses sítios, das informações necessárias para a sua identificação sem um grande esforço.” 80  

Este julgamento demonstra que o relacionamento entre as partes é fundamental para se determinar 

quando é que a informação que produz a identificabilidade é suficientemente acessível para que os 

dados que elas possuem possam ser considerados como pessoais. 

 
80 Acórdão de 19 de outubro de 2016, Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, C-582/14, EU:C:2016:779. N.º 25. 
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Ao longo dos anos, especialmente durante a vigência da DPD, a jurisprudência do TJUE tem dado 

um contributo substancial para clarificar e desenvolver o conceito de dados pessoais, tendo adotado 

uma interpretação ampla do conceito81. Procurou compatibilizar a realização dos objetivos legítimos 

prosseguidos pela regulamentação em causa, sem exceder os limites do que é adequado e necessário 

à realização desses objetivos. Alguns desses contributos foram posteriormente incluídos na definição 

de dados pessoais constante do RGPD. 

Passemos à análise dos contributos mais relevantes, especialmente os que versam sobre o binómio 

identificada/identificável. 

O TJUE decidiu no sentido de que o conceito de dados pessoais abrange: “o nome de uma pessoa em 

conjunto com o seu número de telefone ou informação sobre as suas condições de trabalho ou tempos 

livres"82; o “apelido e (…) nome de determinadas pessoas singulares cujos rendimentos excedem 

determinados limites” 83; o endereço84 e “os apelidos e os nomes próprios”85. Abrange igualmente 

“a indicação, para cada trabalhador, das horas de início e de termo do tempo de trabalho, bem como 

das correspondentes interrupções ou intervalos”86e as “retribuições pagas por certas entidades (…) 

aos respectivos beneficiários”87, pois estas informações permitem identificar as pessoas singulares. 

Considerou ainda que quando um comunicado de imprensa não refira o nome, mesmo assim o 

indivíduo pode ser identificável nas circunstâncias do caso, tratando-se por isso de dados pessoais.88 

Quanto aos endereços de IP, afirmou que os estáticos são “dados pessoais protegidos, uma vez que 

permitem a identificação precisa dos referidos utilizadores.”89 Enquanto que o “endereço de IP 

dinâmico não constitui uma informação relativa a uma “pessoa singular identificada”, na medida 

em que esse endereço não revela diretamente a identidade da pessoa singular proprietária do 

computador a partir do qual se efetua a consulta de um sítio na Internet, nem a de outra pessoa que 

possa utilizar esse computador”90. 

 
81 Vide, conclusões do Advogado-Geral Sharpston, de 12 de dezembro de 2013, YS contra Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel, C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2013:838, n.º 44. 
82 No Acórdão de 6 de novembro de 2003, Lindqvist, C-101/2001, EU:C:2003:596, n.º 24. 
83 No Acórdão de 16 de dezembro de 2008, Tietosuojavaltuutettu, C‑73/07, EU:C:2008:727, n.º 35. 
84 No Acórdão de 7 de maio de 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, n.º 42. 
85 No Acórdão de 29 de junho de 2010, Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, n.º 68 e 70. 
86 No Acórdão de 30 de maio de 2013, Worten contra Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), C‑342/12, 
EU:C:2013:355, n.º 22. 
87 No Acórdão de 20 de maio de 2003, Österreichischer Rundfunk, C-465/00, EU:C:2003:294, n.º 64. 
88 Acórdão de 12 de setembro de 2007, Nikolaou, T-259/03, EU:T:2007:254, n.º 222. 
89 No Acórdão de 24 de novembro de 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, n.º 51. 
90 Acórdão de 19 de outubro de 2016, Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, C-582/14, EU:C:2016:779, n.º 38. 
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No entanto, para que seja possível a identificabilidade “não é necessário que todas as informações 

que permitem identificar a pessoa em causa tenham de estar na posse de uma única pessoa.”91  

 

Sobre este ponto, o advogado-geral considerou que, no que concerne aos meios suscetíveis de serem 

utilizados por terceiros, também deve ser analisada razoabilidade, excluindo assim os casos em que 

“o contacto com esses terceiros for, de facto, muito oneroso em termos humanos e económicos, 

inexequível na prática ou proibido por lei. De outro modo (…) seria praticamente impossível 

distinguir entre uns e outros meios, uma vez que seria sempre possível imaginar a eventualidade de 

um terceiro (…) poder dispor — atualmente ou no futuro — de informações suplementares 

pertinentes para a identificação de um utilizador.” 92  Um dos elementos inovadores desta 

interpretação foi incluir na análise de razoabilidade, além do custo e esforço, a legalidade93 da 

obtenção de informação adicional que permita a identificação94.  

Em sua opinião, a expressão meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados por qualquer outra 

pessoa não deve ser interpretada de tal forma que baste “que um terceiro pudesse obter informações 

suplementares (suscetíveis de serem combinadas com um endereço IP dinâmico com vista a 

identificar uma pessoa) para se poder considerar que esse endereço constitui eo ipso um dado 

pessoal”95, já que “essa interpretação maximalista levaria a qualificar como dado pessoal qualquer 

tipo de informação, por mais insuficiente que fosse, para, por si só, permitir a identificação de um 

utilizador” 96. Até porque na sua opinião nunca “se poderá excluir, com absoluta certeza, que não 

haja um terceiro que esteja na posse de informações suplementares suscetíveis de serem combinadas 

com aquela informação e, consequentemente, capazes de revelar a identidade de uma pessoa.”97 No 

entanto, como no caso em apreço o fornecedor de acesso à Internet estava autorizado a recusar ou a 

 
91 Acórdão de 19 de outubro de 2016, Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, C-582/14, EU:C:2016:779, n.º 43. 
92 Conclusões do Advogado‑Geral Manuel Campos Sánchez‑Bordona, apresentadas em 12 de maio de 2016, Patrick 
Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, Processo C‑582/14, N.º 68. 
93 Elencando os fundamentos das críticas a esta posição “elementos interpretativos que temos à nossa disposição: (i) 
elemento literal: a expressão razoabilidade não exclui ilicitudes: há ilicitudes que são expectáveis de serem cometidas; 
(ii) elemento teleológico: o objetivo do RGPD e do próprio Direito da proteção de dados é proteger, de forma preventiva, 
a devassa dos dados pessoais das pessoas singulares; e (iii) elemento sistemático: o Direito da proteção de dados foi 
concebido precisamente porque se reconhece que os dados pessoais de cada pessoa podem ser obtidos ilicitamente.” Cf. 
MENEZES CORDEIRO, A. Barreto - Dados Pessoais: Conceito, Extensão e Limites. 
94 Esta posição foi criticada por alguma doutrina, v.g. a “more nuanced reasoning would be that a legal prohibition to 
combine data for identification would make the means of identification ‘less reasonably likely to be used’, rather than 
‘not reasonably likely’.” PURTOVA, Nadezhda - The law of everything. Broad concept of personal data and future of 
EU data protection law. In: Law, Innovation and Technology, p. 65. 
95 Conclusões do Advogado‑Geral Manuel Campos Sánchez‑Bordona, apresentadas em 12 de maio de 2016, Patrick 
Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, Processo C‑582/14, n.º 64. 
96 Conclusões do Advogado‑Geral Manuel Campos Sánchez‑Bordona, apresentadas em 12 de maio de 2016, Patrick 
Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, Processo C‑582/14, n.º 65. 
97 Conclusões do Advogado‑Geral Manuel Campos Sánchez‑Bordona, apresentadas em 12 de maio de 2016, Patrick 
Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, Processo C‑582/14, n.º 65. 
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entregar os dados solicitados, o advogado-geral considerou que “o que é determinante à luz da 

Diretiva 95/46 é a possibilidade — razoável — da existência de um terceiro «acessível», que 

disponha dos meios necessários para permitir a identificação de uma pessoa, e não que a 

possibilidade de recorrer a esse terceiro se concretize.” 98 Esta posição foi criticada por defender um 

critério objetivo ou absoluto.99 

Este caso indica como os dados estão sujeitos a uma relatividade dupla quanto à sua natureza (pessoais 

ou não), que por um lado depende dos meios que o responsável pelo tratamento pode colocar em 

prática para identificar um indivíduo, e por outro lado do esforço, que não é relativo aos meios usados, 

mas ao responsável pelo tratamento de dados e à sua capacidade e motivação.  

 

 

2.4 Enquadramento Jurídico Nacional  
 

A Constituição Portuguesa 

Já na sua versão original, de 1976, a Constituição da República Portuguesa (CRP), consagrava no seu 

artigo 35.º, sob a epígrafe de “Utilização da informática”, a proteção das pessoas contra o tratamento 

informático de dados pessoais: 

 

Artigo 35.º  

(Utilização da informática) 

1. Todos os cidadãos têm o direito de tomar conhecimento do que constar de registos 

mecanográficos a seu respeito e do fim a que se destinam as informações, podendo exigir a 

retificação dos dados e a sua atualização. 

2. A informática não pode ser usada para tratamento de dados referentes a convicções 

políticas, fé religiosa ou vida privada, salvo quando se trate do processamento de dados não 

identificáveis para fins estatísticos. 

3. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. 

 
98 Conclusões do Advogado-Geral Manuel Campos Sánchez-Bordona, apresentadas em 12 de maio de 2016, Patrick 
Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, Processo C‑582/14, n.º 76. 
99 “A further broadening of the scope and an orientation towards an absolute interpretation of identifiable can be found 
in the GA’s statement that alone the sheer potential possibility of identification shall be sufficient and not that the dynamic 
IP address only becomes personal data when the Internet service provider receives it. Hence, the AG’s opinion can be 
interpreted as a vote for a rather absolute approach, which would lead to an even wider scope of the GDPR.” SPINDLER 
Gerald; SCHMECHEL, Philipp - Personal Data and Encryption in the European General Data Protection Regulation, In: 
JIPITEC, p. 168. 
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Desta forma a CRP positivou três direitos fundamentais: o direito à proibição do tratamento 

informático de certos tipos de dados pessoais, o direito ao conhecimento e acesso das pessoas aos 

seus próprios dados pessoais integrados em registos informáticos, e a proibição do número nacional 

único100. 

Importa sublinhar que, à época, o artigo 35.º foi uma opção inovadora ao consagrar um direito à 

proteção de dados pessoais - ainda que de forma indireta - 101 , construído com autonomia 

relativamente à proteção da reserva da intimidade da vida privada e familiar (prevista no artigo 26.º).  

É especialmente relevante o facto de o legislador constitucional ter incluído o artigo 35.º no âmbito 

do restrito leque de “direitos, liberdades e garantias”, razão pela qual102 este fica sujeito ao seu regime 

jurídico, expressamente previsto no artigo 18.º da CRP, do qual salientamos três particularidades: a 

aplicabilidade imediata e direta, sem carecer da intermediação do legislador ordinário; a vinculação 

de entidades públicas e privadas; e a reserva de lei. Por isso, a proteção dos dados pessoais na 

sociedade da informação não pode ser vista desligada de outros direitos, liberdades e garantias, em 

prol da unidade do leque de direitos fundamentais. 

Alguma doutrina sublinha que não “parece existir consenso quanto à necessidade e oportunidade de 

incluir no texto constitucional uma referência expressa aos direitos do cidadão face à informática, 

até pela natureza fortemente “instável” do objeto de regulamentação (…) Toma um caminho 

diferente (…) a Constituição francesa (…) O mesmo se passa em Itália, e em Inglaterra”103. Um 

exemplo ilustrativo dessa instabilidade é precisamente a expressão “registos mecanográficos” 

constante do n.º 1 do texto original, que deu lugar a “registos informáticos”104 e posteriormente a 

“dados informatizados” 105 , numa constante atualização terminológica 106 , até porque mesmo a 

expressão “dados informatizados” já parece carecer de ser atualizada para poder acompanhar novas 

realidades como a Inteligência Artificial, geolocalização e a Internet das Coisas. 

 
100 Uma reação à Lei n.º 2/73, de 10 de fevereiro, que atribuía um número de identificação universal, com carácter 
exclusivo e invariável a todos os cidadãos portugueses. 
101  SOUSA PINHEIRO, Alexandre - Privacy e protecção de dados pessoais: a construção dogmática do direito à 
identidade informacional, p. 665. 
102 De acordo com o disposto no artigo 17.º da CRP. 
103 MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição da República Portuguesa Anotada - I, p. 376. 
104 Alterado pelo Artigo 27.º da Lei Constitucional n.º 1/82. 
105 Alterado pelo Artigo 18.º da Lei Constitucional n.º 1/97. 
106 Alguns autores consideram que na prática seria possível aplicar a disposição aos registos informáticos por via de 
interpretação extensiva, vide “uma interpretação extensiva do texto do artigo 35º, na sua versão original, sempre 
determinaria a sua aplicação aos registos informáticos, pelo que somos do entendimento que esta alteração tem 
essencialmente a virtude de atualizar a terminologia às novas tecnologias emergentes.” VENÂNCIO, Pedro - A previsão 
constitucional da utilização da Informática. In: Revista de Estudos Politécnicos, p. 248. 
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No entanto, essa não foi a opção do legislador nacional, assim “o artigo 35.º da Constituição será 

sempre um preceito em devir, já que até mesmo a linguagem que utiliza se refere, necessariamente, 

a uma realidade em cada momento tecnologicamente datada”.107 

As revisões constitucionais subsequentes108 ampliaram a extensão deste artigo e remeteram para a lei 

ordinária a definição e regulamentação do acesso a dados pessoais por terceiros. A última alteração 

ao artigo 35.º da CRP foi produzida pela quarta revisão constitucional (Lei Constitucional n.º 1/1997), 

da qual resulta o atual texto do artigo109, que preceitua: 

 

Artigo 35.º  

(Utilização da informática) 

1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam 

respeito, podendo exigir a sua retificação e atualização, e o direito de conhecer a finalidade a 

que se destinam, nos termos da lei. 

2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu 

tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua proteção, 

designadamente através de entidade administrativa independente. 

3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções 

filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem 

étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com 

garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não 

individualmente identificáveis. 

4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excecionais previstos 

na lei. 

5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. 

6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei 

o regime aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de proteção de 

dados pessoais e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional. 

7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de proteção idêntica à 

prevista nos números anteriores, nos termos da lei. 

 
107 CASTRO, Catarina Sarmento - 40 Anos de “Utilização da Informática”, O artigo 35.º da Constituição da República 
Portuguesa. In: e-Pública, p. 64.  
108 Lei n.º 1/82, de 30/09, Lei n.º 1/89, de 08/07 e Lei n.º 1/97, de 20/09. 
109 Vide, sobre as revisões constitucionais neste âmbito LOPES, Joaquim Seabra - O artigo 35.º da Constituição: da génese 
à atualidade e ao futuro previsível. In: Forum de proteção de dados, p. 14-49. 
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O direito de conhecer a finalidade a que se destina o tratamento dos dados e de controlar a informação 

disponível a seu respeito é referido como o direito fundamental à autodeterminação informacional. 

Assim, a CRP, através do seu artigo 35.º, procura proteger “uma amplitude de direitos fundamentais 

para lá do direito à privacidade. O direito à autodeterminação informacional dá “a cada pessoa o 

direito de controlar a informação disponível a seu respeito, impedindo-se que a pessoa se transforme 

em «simples objeto de informação»”.110  

A autodeterminação informacional permite ao indivíduo saber se estão a ser recolhidos dados sobre 

si, aceder aos mesmos, mas também opor-se à sua recolha, partilha e interconexão. Este direito “não 

é, somente, um direito de caráter defensivo em face da realização de tratamentos de dados pessoais 

(…) É, ainda, um direito de conformar esses tratamentos, podendo cada indivíduo determinar o que 

podem os outros, em cada momento, saber e usar a seu respeito, controlando a partilha e utilização 

dos seus dados pessoais.”111 

Apesar das sucessivas revisões de que foi objeto são vários os desafios que atualmente se colocam na 

aplicação deste preceito. Começamos por referir que os problemas que se colocam presentemente no 

tratamento de dados pessoais são muito mais complexos do que eram em 1976, hoje “os verdadeiros 

perigos da vigilância não resultam do uso de um número único que sirva para identificar um 

indivíduo perante vários ficheiros, já que essa correlação de informação é possível mesmo sem essa 

atribuição, e correspondendo ao mesmo cidadão números diferentes. O que é necessário é que se 

disponha de regras de acesso e interconexão bem definidas, e de medidas técnicas e organizativas 

de segurança da informação.”112113 

O legislador constitucional procurou no n.º 6 harmonizar as tensões existentes entre “as novas 

ameaças para velhos direitos, como o direito à honra, ao bom nome, à autodeterminação sexual, 

bem como à intimidade da vida privada” 114 com as novas formas, desmaterializadas, instantâneas e 

em rede, “de exercício de velhos direitos do mundo analógico”115. Garantindo que todos os cidadãos 

 
110 Ac. do STJ de 16/10/2014 (Helena Moniz), Processo n.º 679/05. 
111 CASTRO, Catarina Sarmento - 40 Anos de “Utilização da Informática”, O artigo 35.º da Constituição da República 
Portuguesa, In: e-Pública, p. 51. 
112 Ibidem, p. 57 e 58. 
113 No mesmo sentido, CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada – 
Artigos 1.º a 107.º, Volume I, p. 556. 
114 CASTRO, Catarina Sarmento - 40 Anos de “Utilização da Informática”, O artigo 35.º da Constituição da República 
Portuguesa, In: e-Pública, p. 52. 
115 Ibidem. 
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dispõem de livre acesso “às redes informáticas”, possibilitando assim a igualdade116 e a liberdade de 

expressão117 numa sociedade cada vez mais tecnológica e digital, mas acima de tudo reconhecendo o 

papel instrumental que o acesso à Internet desempenha na realização de outros direitos, liberdades e 

garantias: “o direito à Internet é também um direito fundamental de conteúdo próprio, um direito de 

interação e de participação na estrutura social em rede, de relacionamento digital, ainda que 

intimamente ligado ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade, já que o uso da rede, dos 

serviços de comunicação que propicia, e dos seus conteúdos, podem ser hoje indispensáveis à 

realização pessoal e social de cada indivíduo. Um tal direito é um direito de integrar a sociedade 

digital, através da inserção e da interação na infraestrutura tecnológica, humana e social, que é a 

rede.”118 

 

A Legislação Ordinária 
 
Pese embora a proteção de dados pessoais face à informática estar consagrada, como vimos, desde a 

versão original da CRP de 1976, e, de desde a primeira revisão constitucional de 1982, o artigo 35.º 

impor ao legislador ordinário a definição de “dados pessoais”, só em 1991, foi aprovada a primeira 

lei nacional de proteção de dados.  

A Lei n.º 10/91, de 29 de abril119, Lei da Proteção de Dados Pessoais face à Informática, foi aprovada 

no seguimento de um Acórdão do Tribunal Constitucional 120  em que este declarou a 

inconstitucionalidade por omissão pelo facto de Assembleia da República não ter dado cumprimento 

às imposições constitucionais legiferantes, constantes nos n.ºs 2 e 4 do artigo 35.º. 

Este diploma definia como dados pessoais “quaisquer informações relativas a pessoa singular 

identificada ou identificável, considerando-se identificável a pessoa cuja identificação não envolva 

custos ou prazos desproporcionados”121, seguindo assim parcialmente122 a definição da Convenção 

n.º 108 do CdE sobre a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados 

 
116 Nesse sentido, VENÂNCIO, Pedro - A previsão constitucional da utilização da Informática. In: Revista de Estudos 
Politécnicos, p. 253. 
117 CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1.º a 107.º, 
Volume I, p. 556. 
118 CASTRO, Catarina Sarmento - 40 Anos de “Utilização da Informática”, O artigo 35.º da Constituição da República 
Portuguesa, In: e-Pública, p. 53. 
119 Alterada pela Lei n.º 28/94, de 29 de agosto, ambas revogadas pelo artigo 51.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 
120 Acórdão n.° 182/89, de 2 de março de 1989 — Considera verificado o não cumprimento da Constituição por omissão 
da medida legislativa, prevista no n.° 4 do seu artigo 35. °, necessária para tomar plenamente exequível a garantia 
constante do n.º 2 do mesmo artigo.  
121 Cf. alínea a) do seu artigo 2.º. 
122 Da definição da Convenção 108 não constava “custos ou prazos desproporcionados”.  
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pessoais (à época ainda não ratificada123)124. Várias críticas foram feitas a esse diploma, quer por falta 

de “densidade suficiente” 125 , quer por a definição legal de dados pessoais restringir “o texto 

constitucional, de uma forma “constitucionalmente proibida por carecer de autorização 

expressa””.126 

Este diploma continha ainda uma definição de “dados públicos”127, estes eram “os dados pessoais 

constantes de documento público oficial, exceptuados os elementos confidenciais, tais como 

profissão e a morada, ou as incapacidades averbadas no assento de nascimento”, ou seja, o nome 

completo, filiação, data de nascimento, freguesia de nascimento, número de bilhete de identidade e 

arquivo emissor. Esta definição era utilizada para estabelecer quando era legítimo proceder à 

interconexão de ficheiros automatizados, mas a sua necessidade foi questionada pela doutrina128. 

Apesar do conceito de dados pessoais procurar seguir a Convenção n.º 108, dois artigos desse diploma 

vieram a revelar-se de mais difícil compatibilização com a mesma “o art. 11.º mantinha restrições 

consideradas excessivas ao tratamento de certos dados, enquanto o art. 33.º sujeitava os fluxos de 

dados transfronteiras a autorização da CNPDPI”.129  

Posteriormente, coube à Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, Lei da Proteção de Dados Pessoais, 

concretizar o disposto no artigo 35.º da CRP, bem como transpor a Diretiva n.º 95/46/CE130. De 

acordo com o n.º 3, desta Lei, é um dado pessoal “qualquer informação, de qualquer natureza e 

independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular 

 
123 Aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 23/93, de 09/07 (retificada pela Retificação 
n.º 10/93, de 20/08, publicada no Diário da República, I Série-A, n.º 195/93); ratificada pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 21/93, de 09/07. 
124 O Preâmbulo do Projeto de Lei n.º 381/V, que veio a dar origem à Lei 10/91, afirma que “Ao assinar, em 14 de Maio 
de 1981, a Convenção para a Protecção das Pessoas Relativamente ao Tratamento Actualizado da Dados de Carácter 
Pessoal, do Conselho da Europa (…) o Estado colocava-se, então, tempestivamente, no sentido da evolução histórica 
que, nesta matéria, as «Linhas Directrizes Regulamentadoras da Protecção da Vida Privada e dos Fluxos 
Transfronteiriços da Dados de Carácter Pessoal», aprovadas pelo Conselho de Ministros da OCDE em 23 de Outubro 
de 1980, já delineavam.»” disponível em: http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/05/02/028/1989-04-
07/848?pgs=848-853&org=PLC (consultado em 20 de abril de 2019). 
125 Nesse sentido, CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª ed., 
1993, p. 218 apud QUEIROZ, Cristina - A Protecção Constitucional da Recolha e Tratamento de Dados Pessoais 
Automatizados. In: Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa - Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles, p. 293. 
126  SOUSA PINHEIRO, Alexandre - Privacy e protecção de dados pessoais: a construção dogmática do direito à 
identidade informacional, p. 704. 
127 Na alínea b) do seu artigo 2.º 
128 Havendo um conceito de dados pessoais, este “tornava-se prolixo e juridicamente impróprio”, segundo SOUSA 
PINHEIRO, Alexandre - Privacy e protecção de dados pessoais: a construção dogmática do direito à identidade 
informacional, p. 705. 
129 LOPES, Joaquim Seabra - O artigo 35.º da Constituição: da génese à atualidade e ao futuro previsível. In: Forum de 
proteção de dados, p. 34. 
130 Dir. n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 24/10/95, relativa à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento dados pessoais e à livre circulação desses dados. 
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identificada ou identificável ('titular dos dados'); é considerada identificável a pessoa que possa ser 

identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de identificação 

ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, 

cultural ou social”. No entanto, “continua a ser pouco densa a disciplina legislativa (…) quando 

define «dados pessoais» no sentido de quaisquer informações relativas a pessoa singular identificada 

ou identificável”.131 

Ao longo dos anos, foi ainda aprovado, a nível nacional, um conjunto de diplomas complementares 

ou especiais sobre o tratamento de dados pessoais132. 

Embora o RGPD revogue a Diretiva 95/46/CE que foi transposta pela Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, 

daí não se segue a revogação necessária desta última, que se manterá em vigor desde que não disponha 

em sentido contrário ao estabelecido no Regulamento. Por outro lado, o facto de o RGPD ser 

diretamente aplicável não preclude a emissão de normas internas dos EM, aliás necessárias neste caso 

considerando a ampla margem de conformação que o mesmo dá ao EM. Nesse sentido, deu entrada 

no Parlamento, em 26 de março de 2018, uma Proposta de Lei que Assegura a execução, na ordem 

jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679, relativo à proteção das pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.133 

Importa analisar não só a legislação produzida pelo legislador nacional, como os casos em que ele 

optou por não legislar. Ora, um desses casos com relevância para a identificabilidade na sociedade da 

informação é o da usurpação de identidade. Esta, como qualquer outra atividade na Internet, tem 

vindo a aumentar de forma diretamente proporcional ao aumento do número de utilizadores da 

Internet e à evolução tecnológica.  

 
131 CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1.º a 107.º, 
Volume I, p. 553. 
132 V.g. Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto - Proteção de dados pessoais nas comunicações eletrónicas; Lei n.º 12/2005, de 
26 de janeiro - Informação genética pessoal de saúde. Quanto às Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto - Regula o Acesso aos 
Documentos Administrativos, revogada pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto - Regime de acesso à informação 
administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, importa referir que os dados nominativos 
para efeitos destes diplomas não equivalem a dados pessoais. Vide, sobre a relação dos mesmos nomeadamente Parecer 
n.º 429/2016, de 18/10/2016 da CADA disponível em: http://www.cada.pt/uploads/Pareceres/2016/429.pdf (consultado 
em 19 de fevereiro de 2019). Não faremos uma análise mais aprofundada deste diploma pois apesar de a LADA disciplinar 
uma parcela do regime de dados pessoais não contém uma definição de “dados pessoais”. 
133 Cf. o Projeto de texto de substituição do Grupo de Trabalho - Regulamento Geral de Proteção de Dados, disponível 
no site da iniciativa, optou-se por revogar a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (no seu artigo 66.º/1), disponível em:  
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168
4a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e45544563765247396a6457316c626e527663306c7561574e705958527
0646d46446232317063334e68627938304d6a513059544269595330784d47497a4c54526c595745744f4467315a53307a
5a44686c4e474e6c4d7a45774e4445756347526d&fich=4244a0ba-10b3-4eaa-885e-3d8e4ce31041.pdf&Inline=true 
(consultado em 15 de maio de 2019). 
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As especificidades desta sociedade da informação são visíveis “não só na transferência de 

comportamentos ilícitos para o ambiente digital, como na tipificação de novos crimes com elementos 

caracterizadores de natureza digital”134. 

No entanto, a usurpação da identidade135 de outra pessoa não é autonomamente punível. A intervenção 

do legislador procura, essencialmente, proteger os sistemas informáticos, o acesso a dados 

informáticos e o bom funcionamento da economia136. Desconsiderando, assim, o eventual custo da 

reposição da verdade da imagem pessoal e social. 

 
 

2.5 Sumário 
 
Observámos que o conceito de dado pessoal tem vivido um processo de mutação constante, ainda que 

não disruptivo, sendo confrontado com avanços tecnológicos cada vez mais desafiantes (v.g. big data, 

Internet das Coisas e geolocalização).137 Apesar da sua natureza lata permitir alguma margem de 

interpretação - o que lhe tem permitido adaptar-se, ainda que imperfeitamente aos avanços 

tecnológicos - importa sublinhar que este é, inevitavelmente, um conceito que vive num constante e 

delicado equilíbrio pois para se garantir adequadamente a tutela de direitos fundamentais, não se pode 

nunca descurar a segurança jurídica. 

Não é por isso de estranhar que quando confrontada com as limitações deste conceito alguma doutrina 

venha “advoga[r] a sua substituição, enquanto elemento nuclear deste ramo jurídico, pelo efetivo 

impacto da recolha e tratamento de informação pessoal na esfera jurídica dos seus titulares” 138, ou 

porque consideram “o conceito (…) excessivamente lato em face da evolução tecnológica 

contemporânea, podendo culminar numa recondução de toda a informação ao universo dos dados 

 
134 VENÂNCIO, Pedro - Lei do Cibercrime: Anotada e comentada, p. 15. 
135 O artigo 38.º da Lei 12/91, de 21 de maio, Lei da Identificação Civil e Criminal, previa e punia o crime de usurpação 
da identidade.  
136 A utilização de uma identidade alheia no mundo digital pode assumir relevância em diferentes situações: crime de uso 
de documento de identificação alheio (art. 261.º CP), o crime de falsificação de documento (art. 256.º CP), crime de 
falsificação de estado civil (art. 248.º CP), crime de falsas declarações (art. 348.º-A CP), crime de burla informática e nas 
comunicações (art. 221.º do CP), quando através da usurpação se causa um prejuízo económico a outrem (v.g. o crime de 
burla – art. 217.º e ss. CP), difamação (art. 180.º do CP), bem como a obtenção ilícita de dados pessoais informatizados 
(Lei do  Cibercrime). 
137 No sentido de que em breve todos os dados serão pessoais “As our environment is rapidly approaching what some 
call ‘onlife’ where our daily existence is mediated by information technology, everything in this environment – weather, 
waste water, exam scripts – is being increasingly ‘datified’, and literally any data can be plausibly argued to be 
personal.” PURTOVA, Nadezhda - The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data 
protection law. In: Law, Innovation and Technology, p. 41. 
138 Cf. MENEZES CORDEIRO, A. Barreto - Dados Pessoais: Conceito, Extensão e Limites, p. 1. 
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pessoais” 139 ou por julgarem que “[w]hen the hyperconnected onlife world of data-driven agency 

arrives, the intensive compliance regime of the General Data Protection Regulation (GDPR) will 

become ‘the law of everything’, well-meant but impossible to maintain.”140 

Ora, não nos revemos nesta última posição, defendemos uma posição intermédia, que permite 

aproveitar em pleno o potencial deste conceito, que tem sido subaproveitado, como demonstraremos 

no Capítulo 5. Entendemos que este será sempre um conceito flexível e amplo pois de outra forma 

não poderia acompanhar a contante evolução social e tecnológica, mas ainda assim é suficientemente 

exequível e protetor. 

Não podemos deixar de referir que os avanços tecnológicos tanto têm permitido proteger os dados 

pessoais de forma segura, como identificar uma pessoa singular que deseja permanecer anónima. Por 

esse motivo iremos em seguida fazer uma breve análise das técnicas de desidentificação e 

reidentificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 Ibidem. 
140 Cf. PURTOVA, Nadezhda - The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection 
law. In: Law, Innovation and Technology, p. 41. 
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3. Técnicas de Desidentificação e Reidentificação 
 

3.1. Desidentificação 
 

Pseudonimização e outras Formas de Desidentificação 
 
Ao contrário dos dados anónimos, os dados pseudonimizados ainda estão no âmbito de aplicação do 

RGPD, já que existe um risco de reidentificação maior com dados sob pseudónimo do que com dados 

devidamente anonimizados.  

A inclusão de uma definição de pseudonimização foi uma inovação do RGPD, que permitiu cessar 

as dúvidas sobre se os dados sob pseudónimo seriam dados pessoais, torna-se claro que são e que, 

portanto, estão sujeitos ao RGPD. 

Segundo o RGPD a pseudonimização é “o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de 

poder ser atribuídos a um titular de dados específico sem recorrer a informações suplementares, 

desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas 

técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma 

pessoa singular identificada ou identificável”141. 

Conjugando esta definição com o n.º 1 do artigo 4.º do RGPD, conclui-se que os dados 

pseudonimizados não devem permitir a identificação direta ou indireta dos titulares de dados sem 

recurso a informações adicionais. 

Assim, a definição do RGPD de pseudonimização é mais restritiva do que a maneira convencional 

em que o termo tem sido usado142. Por exemplo, a Anonymisation Decision-Making Framework 

define a pseudonimização como: “a technique where direct identifiers are replaced with a fictitious 

name or code that is unique to an individual but does not itself directly identify them”143, da mesma 

 
141 Cf. n.º 5 do artigo 4.º. 
142 No entanto, parece acompanhar a posição que vinha sendo defendida pelo GT29, segundo o qual “A utilização de 
pseudónimos consiste em substituir um atributo de um registo (normalmente um atributo único) por outro. A pessoa 
singular continua, portanto, suscetível de ser indiretamente identificada”, Parecer 05/2014 sobre técnicas de 
anonimização, do GT29, p. 22. 
143  Disponível em: https://ukanon.net/wp-content/uploads/2015/05/The-Anonymisation-Decision-making-
Framework.pdf. 
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forma a ICO144 entendia que era o “process of distinguishing individuals in a dataset by using a 

unique identifier which does not reveal their ‘real world’ identity.”145 

Frequentemente, medidas de segurança e organizativas são aplicadas em conjunto com a mera 

pseudonimização para criar uma pseudonimização mais forte, por forma a evitar a reidentificação não 

autorizada de dados, mas a adição dessas medidas é indispensável para respeitar a definição de 

pseudonimização constante do RGPD. 

A pseudonimização, quando bem-sucedida, pode garantir a privacidade dos dados, mas sempre que 

os dados pseudonimizados possam ser atribuídos a uma pessoa singular mediante a utilização de 

informações suplementares, estes devem ser considerados informações sobre uma pessoa singular 

identificável.146 

Um indivíduo não precisa de estar identificado, a mera possibilidade de identificação, a 

"identificabilidade", torna os dados "pessoais" sob o RGPD. A identificação é possível através da 

combinação de diferentes informações que, por si só, não teriam identificado a pessoa, mas o fazem 

quando combinadas.  

A pseudonimização é incentivada e recompensada no RGPD, v.g., é referida como uma “salvaguarda 

adequada” ou uma “medida técnica e organizativa adequada” na alínea e), n.º 4, do artigo 6.º; no 

artigo 25.º; no artigo 32.º e no artigo 89.º. 

As técnicas de desidentificação incluem várias formas de pseudonimização, que normalmente 

envolvem a remoção ou substituição de identificadores diretos (por exemplo, nomes, números de 

telefone, números de identificação emitidos pelo governo, etc.) de um conjunto de dados, mas podem 

deixar dados que permitem indiretamente identificar uma pessoa (muitas vezes referidos como quase-

identificadores ou identificadores indiretos).  

Qualquer informação que distinga uma pessoa de outra pode ser usada para reidentificar dados 

desidentificados, mas na realidade existe uma grande diferença entre o poder e o ser, dado que a 

realização desta está condicionada pela informação corretamente conhecida (ou cognoscível) pelo 

atacante, o conhecimento técnico e o esforço que ele está disposto a empreender. 

 
144 Aliás a ICO considerava que a anonimização pode ser atingida por quatro formas, uma delas era precisamente a 
pseudonimização, vide Anonymisation: managing data protection risk code of practice, p. 51 e ss. 
145 Cf. Anonymisation: managing data protection risk code of practice, p. 49. 
146 Cf. considerando 26. 
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Assim, aquando da seleção do tipo ou nível de desidentificação mais apropriado é necessário analisar 

os propósitos do tratamento de dados, os benefícios e riscos de tal tratamento e o contexto no qual os 

dados serão tratados. Os níveis de identificabilidade podem ser relativos e os mesmos dados podem 

ser mais identificáveis para uma pessoa do que para outra ou mais identificáveis num contexto do que 

noutro.  

Se o responsável pelo tratamento que desidentifica os dados também controla o conjunto de dados 

brutos, outros dados de identificação e/ou a chave que permitiria a reversão do processo, a 

reidentificação dos dados pode ser relativamente simples. Mas para um terceiro destinatário dos 

dados, a reidentificação dos dados pode ser muito mais difícil e impraticável. Outros fatores 

contextuais também podem ter um impacto significativo sobre a identificabilidade dos dados e a força 

resultante da desidentificação. Por exemplo, o risco de reidentificação pode ser muito menor se os 

dados não identificados forem mantidos num ambiente rigorosamente controlado e protegido, em 

comparação com os mesmos dados desidentificados serem divulgados publicamente. Salienta-se que 

o risco de identificação pode aumentar ao longo do tempo e que depende também do desenvolvimento 

tecnológico. 

A não identificabilidade pode ser obtida em diferentes graus, conforme tabela infra: 

 

Tabela n.º 1 – Graus crescentes de não identificabilidade  
 
 

Key Coded Pseudonimização Desidentificação Anonimização 
Anonimização 

e Agregação 

Identificadore 
s diretos (v.g. 
nome, ou n.º de 

CC) 

Eliminados ou 

transforma 

dos 

Eliminados ou 
transformados 

Eliminados ou 
transformados 

Eliminados ou 
transformados 

Eliminados ou 
transformados 

Identificadore 
s indiretos8 

(v.g. data de 
nascimento, 
género) 

Intactos Intactos Eliminados ou 
transformados 

Eliminados ou 
transformados 

Eliminados ou 
transformados 

 Dados Pseudónimos 
Os dados são 
suprimidos, 
generalizados, 
perturbados, 
trocados, etc. 

v.g., o ruído é Dados muito 
 clínicos ou únicos artificiais    calibrado para agregados (v.g., 

 de pesquisa substituem os    um conjunto dados 
 em que só o identificadores de dados para estatísticos, 
 responsável diretos ocultar se um dados de 

Exemplo tem a chave  indivíduo está 

presente ou 

recenseamento) 

   não (  

   privacidade  
     diferencial)  
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Os métodos utilizados na desidentificação são essencialmente:  

• Eliminação - remover todos os dados que identifiquem diretamente uma pessoa v.g. nomes, números 

de identidade, moradas, etc;  

• Pseudonimização - substituir os dados por pseudónimos que são gerados aleatoriamente ou 

determinados por um algoritmo. A pseudonimização preserva a utilidade dos dados, mas substitui a 

informação de identificação. Este método tem a mesma fraqueza que a eliminação de dados: os 

identificadores podem ser difíceis de identificar e substituir. Acresce que, se os pseudónimos não 

forem atribuídos aleatoriamente, mas por um algoritmo predeterminado, os dados podem ser 

reidentificados147;  

• Adição de Ruído – o "ruído" estatístico pode ser introduzido de várias maneiras: Generalização 

(valores específicos podem ser relatados como um intervalo); Perturbação (valores específicos podem 

ser ajustados aleatoriamente para todos os indivíduos num conjunto de dados); Troca (os dados são 

trocados entre registos individuais dentro de um conjunto de dados). Continua a ser possível efetuar 

a ligação entre os registos de uma mesma pessoa, mas os registos são menos fiáveis, logo, é possível 

que um registo seja associado a um registo alterado (ou seja, ao «ruído»); 

• Agregação e k-anonimato - os valores dos atributos são generalizados de modo a que cada pessoa 

partilhe o mesmo valor, v.g. ao reduzir a granularidade de um local de uma cidade para um país é 

incluído um maior número de pessoas. O principal defeito do modelo k-anonimato é não impedir 

qualquer tipo de ataques de inferência.  

 

O Direito ao Anonimato e a Anonimização 

A possibilidade de não ser reconhecido, de não se identificar e de não ser identificado constitui um 

direito inalienável, enquanto manifestação do direito à reserva da intimidade da vida privada, 

constitucionalmente acolhido no n.º 1 do artigo 26.º da Lei Fundamental. “Do cruzamento do direito 

à identidade pessoal, que inclui fundamentalmente o direito ao nome e o direito à historicidade 

 
147 “Se a utilização de pseudónimos tem por base a substituição de uma identidade por um outro código único, a 
presunção de que este facto constitui uma desidentificação sólida é ingénua e não tem em conta a complexidade das 
metodologias de identificação e os múltiplos contextos em que estas são passíveis de ser aplicadas”, Parecer 05/2014 
sobre técnicas de anonimização, do GT29. Sublinha-se que este parecer não faz parte do elenco de pareceres do GT29 
que o Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) aprovou, cf. lista disponível em https://edpb.europa.eu/our-
work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en. No entanto, à luz da linguagem muito 
semelhante usada nos considerandos e definições relevantes da DPD e do RGPD, é provável que este parecer do GT29 
continue a orientar essas determinações no âmbito do RGPD. 
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pessoal, com o direito à intimidade da vida privada, poder-se-á extrair uma protecção constitucional 

do anonimato.”148 

A importância da anonimização como uma ferramenta ao serviço dos direitos fundamentais fica 

patente no no Relatório do Relator Especial ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 

onde se afirma que: “Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide 

individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and 

share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society 

organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual 

orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom 

of opinion and expression.”149 

Quanto à definição de anonimização, existem várias e não é um termo consensual na doutrina150. 

Apesar de o RGPD não ter incluído uma definição no seu articulado151, esclarece nos considerandos 

que são “informações anónimas, ou seja, (…) informações que não digam respeito a uma pessoa 

singular identificada ou identificável nem a dados pessoais tornados de tal modo anónimos que o seu 

titular não seja ou já não possa ser identificado.”152 

No passado, o GT29 já tinha esclarecido que a “anonimização resulta do tratamento de dados 

pessoais a fim de evitar irreversivelmente a identificação. Ao fazê-lo, devem ser tidos em conta vários 

elementos pelos responsáveis pelo tratamento de dados, considerando o conjunto dos meios 

«suscetíveis de serem razoavelmente» utilizados para identificação (seja pelo responsável pelo 

tratamento, seja por terceiros).”153  

 
148 Parecer n.º 13/96 do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, publicado no DR, II, n.º 286, de 
12.12.97, p. 15247 ss. Disponível em: http://www.ministeriopublico.pt/pareceres-pgr/8953.  
149 Report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council on the use of encryption and anonymity to exercise the 
rights to freedom of opinion and expression in the digital age. Disponível em: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/32. 
150  Refere-se a título de exemplo que “Some authors and publications use the terms “de-identification” and 
“anonymization” interchangeably. Others use “de-identification” to describe a process and “anonymization” to denote 
a specific kind of de-identification that cannot be reversed. In some healthcare contexts the terms “de-identification” and 
“pseudonymization” are treated equivalently, with the term “anonymization” being used to indicate that the mapping 
pseudonyms to subject identities has been erased”, Simson L. Garfinkel, NISTIR 8053, De-Identification of Personal 
Information, 2015, p. 10. 
151  Chegaram a ser propostas várias em textos preparatórios, pela Comissão ITRE e da Comissão IMCO vide: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
506.145+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT; https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+COMPARL+PE-496.497+02+DOC+PDF+V0//PT&language=PT. 
152 Cf. considerando 26. 
153 GT29 - Parecer 05/2014 sobre técnicas de anonimização. 
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Quando se trata de dados sensíveis ou dados pessoais, muitas vezes é condição para a sua divulgação 

ou conservação serem anonimizados154. No entanto, não só não existem critérios claros sobre o que 

é a anonimização, como as bases de dados são tão mais valiosas quanto mais dados contiverem.  

Apesar do valor potencial da anonimização de dados pessoais, em particular enquanto estratégia para 

colher os benefícios dos «dados abertos» para as pessoas e a sociedade em geral, reduzindo, 

simultaneamente, os riscos para as pessoas em causa, alguns estudos de caso e publicações 

científicas155 demonstraram a dificuldade de criar um conjunto de dados verdadeiramente anónimo 

que mantenha simultaneamente as informações exigidas para a tarefa em questão. Sublinha-se que 

alguns dados são mais difíceis de anonimizar do que outros; pesquisas mostram que a anonimização 

de high-dimensional data é um problema particularmente difícil156. 

As vantagens da anonimização prendem-se com o poder-se utilizar os dados sem estes estarem 

sujeitos à lei da proteção de dados (só após a anonimização e se esta for bem feita), bem como a uma 

maior segurança e preservação da identidade dos indivíduos. 

Dados anonimizados são informações que não estão relacionadas com um indivíduo identificado ou 

identificável ou dados pessoais que foram tornados anónimos de tal maneira que a pessoa não é ou 

não é mais identificável. A anonimização pode ser conseguida através de várias técnicas que, 

geralmente, se enquadram em duas categorias: 

i. Randomização: consiste em alterar a precisão dos dados para remover a forte ligação entre os 

dados e o indivíduo, v.g. adicionando ruído. Se os dados se tornarem suficientemente incertos, 

eles não poderão mais referir-se a um indivíduo específico. 

ii. Generalização: consiste em generalizar / diluir os atributos dos titulares de dados modificando 

a respetiva escala ou ordem dos dados (ou seja, uma região em vez de uma cidade, um mês 

em vez de uma semana).  

No entanto, há sempre um fator de risco associado à anonimização157, e isso deve ser tido em 

consideração quando se avaliam as possíveis técnicas de anonimização. Consequentemente, a solução 

ideal precisa ser determinada casuisticamente, tal inclui avaliar o contexto da situação de tratamento 

 
154 Este é o caso do RGPD, que no seu considerando 26 esclarece que os princípios da proteção de dados não devem 
aplicar-se às informações anónimas, nem a dados tornados anónimos de tal forma que o seu titular não possa ser 
identificado. 
155 PAPE, Sebastian; SERNA-OLVERA, Jetzabel; TESFAY, Welderufael - Why open data may threaten your privacy. 
In: Workshop on Privacy and Inference, co-located with KI (September 2015). 
156 EL EMAM, Khaled [et al.] - A systematic review of re-identification attacks on health data. In: PloS one, 10(4) (2011) 
157 Vide, EL EMAM, Khaled; ÁLVAREZ, Cecilia - A critical appraisal of the Article 29 Working Party Opinion 05/2014 
on data anonymization techniques. In: International Data Privacy Law, p.73-87. 
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de dados: todos os meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados para a reidentificação 

precisam ser levados em consideração. Uma vez implementada, a anonimização requer monitorização 

constante para controlar os riscos inerentes. 

Na prática, muitas vezes é difícil determinar se os dados foram suficientemente anonimizados ou se 

ainda são dados pessoais devido à dificuldade em prever a tecnologia e as informações disponíveis 

que poderiam ser usadas para a reidentificação, principalmente a longo prazo.  

Este problema torna-se mais complexo dado que o RGPD não estabelece um limiar de risco aceitável 

na anonimização, parecendo seguir uma abordagem de risco zero. Tal opção tem sido objeto de várias 

críticas158 pois torna mais difícil, ou até impossível159, a implementação de soluções de anonimização. 

Uma das eventuais consequências de tal abordagem é que “if the acceptable risk threshold is zero for 

any potential recipient of the data (…) with very limited exceptions, then no existing technique can 

achieve that objective and it will not be possible to anonymize, nor for that matter, share data, without 

consent or another of the legitimate grounds.”160 

 

3.2. Reidentificação 
 

Técnicas de Reidentificação  

As mudanças na sociedade e os progressos tecnológicos tornaram a reidentificação161 de dados mais 

fácil e mais barata do que nunca. Grandes quantidades de dados são gerados no decorrer da vida 

quotidiana e a Internet facilitou a recolha e distribuição de grandes quantidades de informações. 

Embora grande parte dessa informação, isoladamente, possa parecer como não identificável, ao ser 

combinada com informações de outras fontes pode, eventualmente, produzir dados que permitem 

identificar indivíduos específicos. 

Também surgem dúvidas quanto à real possibilidade de anonimato devido ao crescente uso de 

 
158 “Such criticism of the zero risk approach complements the claim that technologists and regulators often misunderstand 
the term 'anonymisation'. As Ohm (2009) puts it, 'a word that should mean, "try to achieve anonymity" is too often 
understood,' just as the case with the Working Party, ' to mean achieve anonymity'”, ESAYAS, Samson - The role of 
anonymisation and pseudonymisation under the EU data privacy rules: beyond the 'all or nothing' approach. In: European 
Journal of Law and Technology, p. 6. 
159 “if the acceptable risk threshold is zero for any potential recipient of the data, there is no existing technique that can 
achieve the required degree of anonymisation.”, Ibid., p. 7. 
160 EL EMAM, Khaled; ÁLVAREZ, Cecilia - A critical appraisal of the Article 29 Working Party Opinion 05/2014 on 
data anonymization techniques. In: International Data Privacy Law, p. 75. 
161 Segundo o dicionário reidentificar é: Voltar a identificar(-se); Fazer uma nova identificação, in Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/reidentificar [consultado em 10-05-2019]. 
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identificadores únicos (endereços IP, ID de dispositivo Bluetooth, tags RFID), que permitem o 

rastreamento de comunicações entre dispositivos (incorporados em itens pessoais) e utilizadores. 

Todos os algoritmos de ataque de reidentificação acabam por ser variantes de um modelo básico: 

ligar os sujeitos de uma base de dados desidentificada a dados identificáveis sobre toda a população 

relevante, e em seguida analisar as duas bases de dados usando variáveis identificadoras indiretas 

que os dois conjuntos de dados têm em comum. 

No entanto, os ataques de reidentificação nem sempre permitem obter os mesmos resultados, assim 

como a não identificabilidade é um espectro contínuo também a reidentificação não obtém 

resultados binários. São possíveis resultados de um ataque de reidentificação a: 

 Identificação - possibilidade de isolar alguns ou todos os registos que identifiquem uma 

pessoa num conjunto de dados; 

 Possibilidade de ligação - capacidade de ligar pelo menos dois registos sobre a mesma pessoa 

ou um grupo de pessoas em causa (tanto na mesma base de dados, como em duas bases de 

dados diferentes); 

 Inferência - possibilidade de deduzir, com uma probabilidade significativa, o valor de um 

atributo a partir dos valores de um conjunto de outros atributos. 

Um número crescente de investigadores tem vindo a demonstrar como dados desidentificados podem 

ser reidentificados (v.g., via demografia162, sequências do genoma163, padrões de mobilidade164, redes 

sociais165, avaliações de filmes166 e estilo de escrita167). São particularmente frequentes na literatura 

 
162 GOLLE, Philippe - Revisiting the Uniqueness of Simple Demographics in the US Population. In: Proceedings of the 
5th ACM Workshop on Privacy in Electronic Society.  
KOOT, MR; VAN’T NOORDENDE, G; DE LAAT, C. - A study on the re-identifiability of Dutch citizens. In: 
Proceedings of the 3rd Workshop on Hot Topics in Privacy Enhancing Technologies.  
163 GYMREK M [et al.] - Identifying personal genomes by surname inference. In: Science.  
HOMER, Nils [et al.] - Resolving individuals contributing trace amounts of DNA to highly complex mixtures using high-
density SNP genotyping microarrays. In: PLoS Genet.  
164 DE MONTJOYE [et al.] -Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility. In. Sci Rep.  
GAMBS, Sébastien; KILLIJIAN, Marc-Olivier; NÚÑEZ DEL PRADO CORTEZ, Miguel - De-anonymization attack on 
geolocated data. In: Journal of Computer and System Science. 
165 CRANDALL, David [et al.] -Inferring social ties from geographic coincidences. In: PNAS.  
KOSINSKI, Michal; STILLWELL, David; GRAEPEL, Thore - Private traits and attributes are predictable from digital 
records of human behavior. In: PNAS.  
166 NARAYANAN, Arvind; SHMATIKOV, Vitaly - Robust De-anonymization of Large Datasets. In: SP '08 Proceedings 
of the 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy. 
167 NARAYANAN, Arvind [et al.] - On the feasibility of internet-scale author identification. In: Proceedings of 33rd 
IEEE Symposium on Security and Privacy. 
MARKOV, Ilia; BAPTISTA, Jorge; PICHARDO-LAGUNAS, Obdulia - Authorship Attribution in Portuguese Using 
Character N-grams. In: Acta Polytechnica Hungarica. 
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os ataques de reidentificação em redes sociais, nomeadamente no Twitter, utilizando por exemplo: a 

morada168; o género169; a navegação em linha170; social bots171; atribuição de autoria172. 

Estes acontecimentos levaram a que vários autores afirmassem que a desidentificação não protege 

adequadamente a privacidade 173 . Acresce que, uma vez reidentificado um indivíduo, futuras 

reidentificações tornam-se muito mais fáceis. 

Estes ataques de reidentificação podem ser efetuados de diversas formas: 

Ataques de inferência - nestes ataques, o atacante tende a usar algumas informações disponíveis, 

como as amizades ou a pertença a um grupo, para inferir propriedades sensíveis que carregam 

valores ou comportamentos ocultos174; 

Ataques de ligação - é uma forma comum de ataques de reidentificação. Neste ataque, o atacante 

combina informações auxiliares de certos utilizadores com os seus registos desidentificados numa 

base de dados175.Para que os ataques de ligação funcionem é necessário que o atacante utilize dois 

conjuntos de dados que contenham os mesmos titulares de dados. Os ataques de ligação podem 

identificar uma pessoa se os mesmos quase-identificadores desses conjuntos de dados tiverem uma 

correspondência; 

Ataques estruturais - é o método típico para reidentificar um gráfico usando a sua estrutura. Tira 

partido do facto de muitos dados gerados pelos sistemas de computação e comunicação terem uma 

 
168 ELMONGUI, Hicham G.; MORSY, Hader; MANSOUR, Riham - Inference models for Twitter user's home location 
prediction. 2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA). 
169  DEITRICK, William [et al.] - Gender Identification on Twitter Using the Modified Balanced Winnow, In: 
Communications and Network; 
BURGER, John [et al.] - Discriminating gender on Twitter. In: Proceedings of the Conference on Empirical Methods in 
Natural Language Processing (EMNLP '11). 
170 NARAYANAN, Arvind [et al.] - De-anonymizing Web Browsing Data with Social Networks. In: Proceedings of the 
26th International Conference on World Wide Web (WWW '17). 
171 VAROL, Onur [et al.] - Online Human-Bot Interactions: Detection, Estimation, and Characterization. In: ICWSM; 
EFTHIMION, Phillip George; PAYNE, Scott; PROFERES, Nicholas - Supervised Machine Learning Bot Detection 
Techniques to Identify Social Twitter Bots. In: SMU Data Science Review. 
172 YAN, Jinny; MATTHEWS, Suzanne - Applying clustering algorithms to determine authorship of chinese twitter 
messages, In: IEEE MIT Undergraduate Research Technology Conference (URTC). 
ALMISHARI Mishari [et al.] - Stylometric linkability of Tweets. In: Proceedings of 13th Workshop on Privacy in the 
Electronic Society. 
173 “Data can be either useful or perfectly anonymous but never both.”, segundo OHM, Paul - Broken Promises of 
Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization. In: UCLA Law Review, p. 1704. 
No mesmo sentido, afirmando que “de-identification fails to resist inference of sensitive information either in theory or 
in practice” NARAYANAN, Arvind; FELTEN, Edward - No Silver Bullet: De Identification Still Doesn’t Work. 
ROTHSTEIN, Mark - Is Deidentification Sufficient to Protect Health Privacy in Research? In: American Journal of 
Bioethics. 
174 Vide DANEZIS, George; TRONCOSO, Carmela - You cannot hide for long: de-anonymization of real-world dynamic 
behaviour. In: WPES. 
175 Vide MERENER, Martin - Theoretical results on de-anonymization via linkage attacks. In: Transactions on Data 
Privacy. 
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estrutura gráfica, v.g., redes sociais, redes de colaboração, redes de correio eletrónico e redes P2P.176 

Pode ser conjugado com a utilização de seed knowledge.177 

 

Pode-se decompor um ataque de desidentificação em 5 etapas genéricas: 

1. Identificar e obter o conjunto de dados alvo; 

2. Examinar o conjunto de dados quanto a possíveis atributos de identificação. O atacante 

procura nos conjuntos de dados os atributos que pode combinar com outros conjuntos de 

dados. Geralmente, este passo é feito através de uma análise manual. Têm particular interesse 

os campos para os quais muitos indivíduos têm valores únicos ou quase únicos; 

3. Identificar e obter informações auxiliares (conhecimento externo ou um conjunto de dados 

secundário). Estes dados devem conter os atributos potencialmente identificáveis e um 

superconjunto dos indivíduos no conjunto de dados alvo; 

4. Construir um método para estabelecer a ligação entre o conjunto de dados alvo e a 

informação auxiliar. O método normalmente é específico para cada caso, pode ser tão 

simples quanto unir registos com um valor de atributo comum, ou pode exigir a construção 

de itens adicionais (perfis) e comparações algorítmicas desses perfis contra múltiplos 

registos em conjuntos auxiliares; 

5. Gerar um conjunto de dados desidentificado composto pelos dados alvo e as informações 

auxiliares. Depois de desidentificar um conjunto de dados, o atacante pode gerar novos 

conjuntos de dados que geralmente contêm muito mais atributos do que o conjunto 

desidentificado originalmente continha. 

 

Os conhecimentos do atacante também influenciam o potencial de reidentificação, normalmente são 

identificados quatro potenciais atacantes, de acordo com a sua capacidade: 

i. Especialista – um especialista em informática com conhecimentos técnicos em 

reidentificação; 

ii. Insider – um membro da organização que produziu os dados ou os recebe; 

iii. Vizinho indiscreto – familiar ou amigo com acesso ao contexto específico; 

 
176 JI, Shouling [et al.] - Structural data de-anonymization: quantification, practice, and implications. In: IEEE/ACM 
Transactions on Networking. 
JI, Shouling; MITTAL, Prateek; BEYAH, Raheem - Graph Data Anonymization, De-Anonymization Attacks, and De- 
Anonymizability Quantification: A Survey. In: IEEE Communications Surveys & Tutorials. 
177 GULYAS, Gábor; IMRE, Sandor - Measuring importance of seeding for structural de-anonymization attacks in social 
networks. In: 2014 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops. 
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iv. Público em geral – qualquer pessoa com acesso a informação pública. 

 

Não existem na literatura métodos específicos ou métricas padrão para medir os dados divulgados 

resultantes da reidentificação178. Portanto, é difícil pensar sobre as formas de reidentificação em 

termos de eficácia de maneira comparável. 

O tópico do sucesso dos ataques de reidentificação é bastante controverso. Como vimos, há autores 

que defendem que não é possível uma verdadeira anonimização, assim como outros defendem que, 

se for feita de acordo com as melhores práticas, a anonimização é eficaz179. Muita da discussão está 

dependente do que se considera serem os parâmetros adequados num ataque de reidentificação: da 

qualidade da prévia anonimização, do tamanho da base de dados, da preparação dos dados, do 

conhecimento prévio utilizado, de quem efetuou o ataque, da probabilidade ou facilidade de ser 

replicado, etc... 

A própria natureza humana pode funcionar como uma barreira à reidentificação “in realistic settings, 

datasets can rarely be matched to one another because both sets of data usually contain substantial 

amounts of measurement error that decimate the opportunity to link with confidence. This is not the 

sort of difficulty that can be overcome with technology or shrewd new attack techniques; rather, it is 

a natural protection afforded by the inherently messy nature of data and of people”180. 

Num estudo sobre os ataques de reidentificação a dados de saúde concluiu-se que “current evidence 

shows a high re-identification rate but is dominated by small-scale studies on data that was not de-

identified according to existing standards. This evidence is insufficient to draw conclusions about the 

efficacy of de-identification methods”181. 

Importa ainda referir um elemento final de ponderação: é que nem sempre o que é possível é frequente 

ou sequer provável, pelo que, se pode defender que “there has been little evidence that such attacks 

will be realized in practice for any reason other than demonstration, and there are many reasons why 

an adversary may choose to forgo a re-identification attempt in the first place. Rather than viewing 

 
178  DING, Xuan [et al.] - A brief survey on de-anonymization attacks. In: CASON '10 Proceedings of the 2010 
International Conference on Computational Aspects of Social Networks. 
EL EMAM, Khaled [et al.] - A systematic review of re-identification attacks on health data. In: PloS one. 
AL-AZIZY, Dalal [et al.] - A Literature Survey and Classifications on Data Deanonymisation. In: International 
Conference on Risks and Security of Internet and Systems, CRiSIS 2015: Risks and Security of Internet and Systems. 
179 CAVOUKIAN, Ann; EL EMAM, Khaled - Dispelling the Myths Surrounding De-identification: Anonymization 
Remains a Strong Tool for Protecting Privacy. 
180 YAKOWITZ, Jane - Tragedy of the Data Commons. In: Harvard Journal of Law and Technology. 
181 EL EMAM, Khaled [et al.] - A systematic review of re-identification attacks on health data. In: PloS one. 
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de-identification as a dichotomous problem of “broken” or not, it should be considered as a matter 

of risk over a continuous range.”182 

As técnicas de reidentificação têm graus variáveis de robustez, mas não é possível garantir que não 

há o risco de reidentificação. À medida que as técnicas de reidentificação se tornam mais sofisticadas 

e mais informações pessoais ficam disponíveis facilitando a reidentificação, é importante reavaliar e 

fortalecer a desidentificação e avaliar o risco de reidentificação. Consequentemente, a anonimização 

de uma base de dados tem sempre de ser vista de forma contextualizada e pode carecer de revisão 

com o decurso do tempo. 

Importa ainda sublinhar que a reidentificação de uma base de dados tem como consequência o facto 

de a mesma voltar a estar sujeita ao regime de proteção de dados pessoais. 

 
 

3.3. Sumário 
 
A desidentificação pode ser complexa do ponto de vista técnico e a sua verdadeira eficácia é um ponto 

controverso. Acresce que a escolha da melhor forma de desidentificação requer sempre uma análise 

casuística, e essa análise carece de reavaliação ao longo do tempo. 

Não obstante, não há dúvida de que as técnicas de desidentificação, quando aplicadas corretamente, 

podem reduzir os riscos e ajudar a proteger os direitos fundamentais dos titulares de dados. Importa 

não perder de vista que o bem tutelado não são os dados, enquanto mero objeto, a proteção respeita a 

pessoas.  

Por esse motivo, o facto de o RGPD estabelecer uma definição de pseudonimização, bem como 

incentivar o seu uso, é um importante passo no sentido da segurança jurídica e da promoção de 

medidas técnicas e organizativas de proteção de dados pessoais.  

No entanto, ainda há muitas dúvidas quanto à utilização de técnicas de desidentificação e às 

consequências que esse uso pode ter na demonstração do cumprimento de obrigações por parte do 

responsável pelo tratamento.  

Consequentemente, seria desejável que fossem fornecidas orientações adicionais, pelas autoridades 

de controlo ou pelo legislador nacional, por forma a clarificar o conceito de anonimização e densificar 

o de pseudonimização. 

 
182 Wan Zhiyu [et al.] - A Game Theoretic Framework for Analyzing Re-Identification Risk. In: PLoS one, p. 3. 
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Um dos tratamentos de dados que pode revelar-se especialmente problemático é a reidentificação, 

pois os riscos não estão uniformemente distribuídos na sociedade. Indivíduos com características mais 

raras geralmente apresentam maior risco de reidentificação se essas características não tiverem sido 

devidamente protegidas, v.g. alguns grupos raciais/étnicos minoritários podem estar 

desproporcionalmente em risco de reidentificação. 

Refere-se por fim que apesar da controvérsia sobre a real eficácia dos ataques, tal só torna ainda mais 

necessário que se proceda a um esforço acrescido de consciencialização e divulgação dos perigos e 

boas práticas no que concerne à desidentificação de dados e outras medidas de segurança. 
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4. Machine Learning e Dados (Pessoais) 
 

4.1 Inteligência Artificial 
 
Inúmeras definições podem ser apresentadas sobre a inteligência artificial (IA), em termos gerais 

trata-se de um “set of sciences, theories and techniques whose purpose is to reproduce by a machine 

the cognitive abilities of a human being. Current developments aim, for instance, to be able to entrust 

a machine with complex tasks previously delegated to a human.”183 

A IA pode analisar grandes conjuntos de dados muito mais rapidamente do que os seres humanos, 

permitindo fazer análises rápidas e precisas das tendências nos dados e: retirar conclusões dessas 

observações; fazer previsões; automatizar máquinas e interações entre máquinas; ajudar os humanos 

a interagir com as máquinas de novas maneiras. A IA não só executa muitas tarefas com mais 

eficiência do que os humanos, como faz coisas que são humanamente impossíveis, como processar 

quantidades de dados demasiado grandes para um ser humano compreender. 

“A Inteligência Artificial (IA) não é ficção científica; é já parte da nossa vida quotidiana, seja quando 

recorremos a um assistente pessoal virtual para organizar as nossas atividades diárias, seja quando 

os nossos telemóveis nos sugerem músicas de que podemos gostar. Para além de nos facilitarem a 

vida, os sistemas inteligentes ajudam-nos a resolver alguns dos maiores desafios a nível mundial: 

tratar doenças crónicas, lutar contra as alterações climáticas ou prevenir ameaças à cibersegurança. 

A IA é uma das tecnologias mais estratégicas do século XXI.”184 

Apesar de muitas utilizações da IA não envolverem dados pessoais, naquelas em que sejam usados 

dados identificados ou que permitem identificar uma pessoa singular, esses tratamentos ficam sujeitos 

ao disposto no RGPD.185 Sucede que, como qualquer tecnologia transformativa, a IA suscita também 

novas questões jurídicas e éticas ligadas à responsabilidade ou a decisões potencialmente 

tendenciosas. 

Como vimos, a inteligência artificial compreende a utilização de big data através de soluções de 

machine learning, no entanto o problema reside no facto de que “how meaning is ‘attached’ to data 

by modern machines is beyond the grasp of human mind. The game-changer is a new generation of 

 
183 Definição do CdE, https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/artificial-intelligence/glossary. 
184 Comunicado de imprensa, Inteligência artificial: a Comissão apresenta uma iniciativa europeia para estimular o 
investimento e definir orientações para as questões de ética, Bruxelas, 25 de abril de 2018. 
185 WALLACE, Nick; CASTRO, Daniel - The Impact of the EU’s New Data Protection Regulation on AI, Center For 
Data Innovation. 
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data-processing algorithms based on machine learning. Machine learning is the ability of computer 

algorithms to learn from data and make predictions for new situations, and improve automatically 

through experience. The new algorithms are autonomous, ie self-learning, self-repairing, and self-

managing, and form the core of the modern approach to Artificial Intelligence (‘AI’)”.186 

Quando as decisões são tomadas por seres humanos, estes podem ser chamados a prestar contas e 

explicar os fundamentos e critérios que utilizaram para tomar decisões e agir. Sistemas 

computacionais programados em linguagens algorítmicas ou processuais incorporam processos e 

critérios explícitos e, portanto, também podem ser interrogados. No entanto, formas posteriores de 

linguagem de programação incorporam camadas crescentes de mistério e inescrutabilidade. Com as 

abordagens de “expert systems”, os processos de decisão e os critérios de decisão são implícitos. O 

máximo que pode ser reconstruído é que um determinado conjunto de regras é invocado, e quais 

foram os dados específicos que levaram a essa decisão. Alguns aplicativos não permitem sequer essa 

forma inadequada de explicação.187 

Ora, numa sociedade democrática as pessoas não podem ser sujeitas a decisões que não entendem, 

sobre as quais não têm controlo e que não permitem mecanismos de recurso. Por isso, é essencial 

garantir formas através das quais as pessoas possam dispor da informação adequada e que lhes seja 

entregue o controlo. 

Um dos riscos que importa salvaguardar é o de que essas decisões sejam tendenciosas, pois como “a 

máquina aprende a partir da informação que lhe é dada e não tem meios para confrontar essa 

informação com um quadro mais alargado, seja qual for o preconceito existente no conjunto de dados 

de treino, este irá influenciar as previsões que vierem a ser feitas. Se essas previsões forem usadas 

para tomar decisões, pode ser criado um círculo vicioso de profecias autoalimentadas quando o 

retorno que a máquina recebe reforça o preconceito pré-existente.”188 

Desta forma a “utilização de inteligência artificial para prever o comportamento das pessoas 

evidencia o risco de estigmatização, consolida os estereótipos existentes, a segregação social e 

cultural e a exclusão, na medida em que essa inteligência artificial/coletiva subverte a escolha 

individual e a igualdade de oportunidades.”189 

 
186 PURTOVA, Nadezhda - The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law. 
In: Law, Innovation and Technology, p. 40-81. 
187 CLARKE, Roger - Big data Prophylactics. In: Privacy and identity management. Facing up to next steps, p. 7. 
188 BUTTARELLI, Giovanni - Inteligência Artificial, Robótica, Privacidade e Proteção de Dados. In: Fórum de Proteção 
de Dados, p. 28. 
189 Ibid, p. 35. 
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Recentemente têm surgido algumas tentativas de regular a IA por forma a garantir o seu 

desenvolvimento de forma compatível com a proteção da dignidade do ser humano e a proteção dos 

dados pessoais. Um dos exemplos dessas tentativas é o RGPD, nomeadamente o n.º 1 do seu artigo 

22.º do RGPD, que determina um princípio geral190 segundo o qual “[o] titular dos dados tem o 

direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento 

automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o 

afete significativamente de forma similar.” 

Este regime tem sido objeto de acessa polémica quanto à sua eficácia, adequação e potenciais 

impactos. Com vários autores a criticá-lo191, nomeadamente por considerarem que o RGPD “will 

have a negative impact on the development and use of artificial intelligence (AI) in Europe, putting 

EU firms at a competitive disadvantage compared with their competitors in North America and Asia. 

The GDPR’s AI-limiting provisions do little to protect consumers, and may, in some cases, even harm 

them.”192 

Uma das críticas mais pertinentes no âmbito deste estudo, e que se torna particularmente relevante 

com a democratização e vulgarização da utilização da IA, é a de que apesar de o RGPD conter uma 

exceção para dados desidentificados “the lack of clarity in the GDPR about precisely which standards 

of de-identification are acceptable will deter companies from attempting to de-identify data—lest they 

face harsh enforcement by regulators. This will undermine companies’ incentives to process and 

share de-identified data that could be used to improve AI systems, while at the same time driving 

some firms to process personal data when de-identified data would suffice, and as a result incur 

 
190 O n.º 2 estabelece como exceção situações em que a decisão:  
“a) For necessária para a celebração ou a execução de um contrato entre o titular dos dados e um responsável pelo 
tratamento;  
b) For autorizada pelo direito da União ou do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento estiver sujeito, e na 
qual estejam igualmente previstas medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e os legítimos 
interesses do titular dos dados; ou  
c) For baseada no consentimento explícito do titular dos dados.” 
191 Vide, WACHTER, Sandra; MITTELSTADT, Brent; FLORIDI, Luciano - Why a Right to Explanation of Automated 
Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation. In: International Data Privacy Law. 
192 WALLACE, Nick; CASTRO, Daniel - The Impact of the EU’s New Data Protection Regulation on AI, Center For 
Data Innovation. Quanto aos fundamentos da sua posição os autores enunciam 9 razões, a saber: Exigir que as empresas 
revejam manualmente as decisões algorítmicas significativas aumenta o custo total da IA (artigo 22.º); O direito à 
informação pode reduzir a precisão da IA (artigos 13.º a 15.º); O direito ao apagamento pode danificar os sistemas de IA 
(artigo 17.º/1); A proibição de reutilizar dados restringe a inovação da IA (artigo 6.º); Regras pouco claras podem impedir 
as empresas de usar dados desidentificados; A complexidade do RGPD aumentará o custo de utilizar a IA; O RGPD 
aumenta os riscos regulatórios para as empresas que usam IA; Os requisitos de localização de dados aumentam os custos 
de IA (artigo 5.º), e a portabilidade de dados apesar de estimular a concorrência representa um custo (artigo 20.º).   
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unnecessary compliance costs and restrict their range of legal uses.”193 No Capítulo 5 procuraremos 

apontar pistas para resolver este problema.  

Em resposta às críticas que destacam os riscos de decisões discriminatórias e de segregação social 

contidos na IA, alguns autores lembram que “human decision-making is often influenced by bias, 

both conscious and unconscious, and even by metabolism. Indeed, while it may be extremely difficult 

to ensure complete transparency in automated decision making processes, even well-intentioned 

human decision makers are susceptible to prejudices of which even they are unaware.” 194 Outros 

ainda, preveem de forma provocatória que “it may in future be feasible to use an algorithmic process 

to demonstrate the lawfulness, fairness, and transparency of a decision made by either a human or a 

machine to a greater extent than is possible via any human review of the decision in question. In that 

event, the current data protection requirement that automated decisions should be subject to an 

appeal to a human may need to be reversed. A right to appeal to a machine against a decision made 

by a human may in the end prove to be the more effective remedy.”195 

Talvez por todas as dificuldades em regular esta matéria, pelas muitas divergências de opinião, e pela 

incerteza sobre como garantir um equilíbrio adequado entre a proteção de dados pessoais e o 

desenvolvimento de uma tecnologia com inúmeras vantagens socioeconómicas, temos visto inúmeras 

tentativas de regulação através de soft law: a Comissão Europeia196 publicou as Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI197, o CdE publicou as Guidelines on Artificial Intelligence and Data Protection198 e 

a European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their 

Environment199. A CNIL (autoridade de controlo francesa) publicou How Can Humans Keep the 

Upper Hand? The ethical matters raised by algorithms and artificial intelligence 200  e a ICO 

(autoridade de controlo do Reino Unido) publicou Big data, artificial intelligence, machine learning 

and data protection201. 

 

 
193 WALLACE, Nick; CASTRO, Daniel - The Impact of the EU’s New Data Protection Regulation on AI, Center For 
Data Innovation, p. 3. 
194 KUNER, Christopher [et al.] - Machine learning with personal data: is data protection law smart enough to meet the 
challenge? In: International Data Privacy Law, p. 2. 
195 Ibidem. 
196 Através do High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (criado pela Comissão Europeia). 
197 Disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai. 
198 Disponível em: https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8. 
199  Disponível em: https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-
intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment.  
200 Disponível em: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf. 
201  Disponível em: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-
protection.pdf.  
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Big Data  

“O ‘big data’ refere-se à prática de combinar gigantescos volumes de informação proveniente de 

diversas fontes e analisá-los, recorrendo frequentemente à inteligência artificial através de soluções 

de máquinas inteligentes (machine learning – máquinas que aprendem). (…) A relação entre 

inteligência artificial e big data é bidirecional. A inteligência artificial, através das máquinas 

inteligentes, precisa de uma grande quantidade de dados para aprender: os dados no centro das 

atenções do big data. Numa outra direção, o big data usa técnicas de inteligência artificial para 

extrair valores de grandes conjuntos de dados.”202 

Há inúmeras definições de big data203, segundo o Parlamento Europeu big data é a “recolha, análise 

e acumulação recorrente de grandes quantidades de dados, incluindo dados pessoais, a partir de 

diversas fontes, que são objeto de um tratamento automatizado por algoritmos informáticos e 

técnicas avançadas de tratamento de dados, utilizando tanto dados armazenados como dados 

transmitidos em fluxo, a fim de identificar determinadas correlações, tendências e padrões (análise 

de grandes volumes de dados)”204. 

A relevância do big data deve-se ao facto de que a “inovação baseada em dados constitui um fator-

chave de crescimento e de emprego capaz de aumentar substancialmente a competitividade europeia 

no mercado mundial. Se forem criadas as condições de base adequadas, a economia europeia dos 

dados pode duplicar até 2020.”205 Todos os benefícios supramencionados são amplificados pelos 

custos decrescentes de armazenamento e tratamento, o que contribui para a popularidade do big data. 

Portanto, o big data pode oferecer benefícios socioeconómicos, bem como novas oportunidades que 

têm um efeito transformador para os indivíduos, o setor público e o privado. Nomeadamente, 

encontrando soluções para melhores políticas públicas, controlo em tempo real de recursos naturais, 

deteção precoce de surtos de doenças infeciosas, etc. 

 
202 BUTTARELLI, Giovanni - Inteligência Artificial, Robótica, Privacidade e Proteção de Dados. In: Fórum de Proteção 
de Dados, p. 28. 
203 Refira-se a título de exemplo a do CdE “the growing technological ability to collect process and extract new and 
predictive knowledge from great volume, velocity, and variety of data.” Que logo a seguir acrescenta que “[i]n terms of 
data protection, the main issues do not only concern the volume, velocity, and variety of processed data, but also the 
analysis of the data using software to extract new and predictive knowledge for decision-making purposes regarding 
individuals and groups. For the purposes of these Guidelines, the definition of Big Data therefore encompasses both Big 
Data and Big Data analytics.” Council of Europe, Consultative Committee of Convention 108, Guidelines on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data in a world of big data, 23 janeiro 2017, p. 2. 
204 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2017, sobre as implicações dos grandes volumes de dados nos 
direitos fundamentais: privacidade, proteção de dados, não discriminação, segurança e aplicação da lei (2016/2225(INI)). 
205 Comunicação «Rumo a um espaço comum europeu de dados», de 25 de abril de 2018, Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. 
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Muitos organismos já constroem os seus negócios com base em tecnologias capazes de recolher, 

tratar, classificar e analisar vastos conjuntos de dados e, assim, extrair valor desses dados. Por vezes, 

os dados tratados são sobre condições climatéricas ou o desempenho de máquinas, mas também usam, 

cada vez mais, volumes massivos de informações pessoais de clientes ou utilizadores para entender, 

prever e moldar o comportamento humano.  

As fontes dos dados são de vários tipos e incluem as pessoas e os seus dados pessoais, máquinas ou 

sensores, imagens de satélite, fotos e vídeos digitais ou sinais de GPS, mas também dados pessoais - 

desde nome, foto, endereço de correio eletrónico, dados bancários, dados de rastreamento GPS, 

publicações em redes sociais, informações médicas ou endereço IP de um computador. No entanto, o 

big data geralmente está interessado em tendências, modelos e correlações, e não em indivíduos 

específicos. Consequentemente, por vezes, informações como nomes ou endereços não são tratadas, 

ou os dados são pseudonimizados ou anonimizados, por motivos de segurança e proteção de dados 

pessoais. 

Sempre que os conjuntos de dados contenham dados pessoais, ou seja, dados relativos a um indivíduo 

identificado ou identificável será, em princípio, aplicável o RGPD. Tal avaliação pode não ser tão 

fácil de executar quanto aparenta. Vejamos um cenário hipotético em que uma empresa recolhe e 

trata dados sobre o seu volume de produção. O conjunto de dados contém informações sobre quantos 

produtos as diferentes máquinas da empresa produzem por hora. Além disso, o conjunto de dados 

contém informações sobre a localização de cada máquina e o horário da produção. Se estes dados 

forem combinados com informações adicionais, como os horários dos turnos dos funcionários, a 

empresa pode determinar qual o indivíduo que operou a máquina em cada momento e, assim, 

determina os resultados do seu trabalho. Neste exemplo, a empresa pode usar o conjunto de dados 

para obter informações sobre a produtividade dos seus funcionários, ou seja, dados pessoais. 

Consequentemente, como o conjunto de dados pode ser ligado a indivíduos identificáveis o RGPD 

será aplicável.206 

Mas o big data também envolve uma mudança de mentalidade no que diz respeito aos dados 

(pessoais), que pode afetar negativamente a sociedade e a vida dos indivíduos. Os dados tornam-se 

um ativo e o "quanto mais dados, melhor" torna-se a regra, o que não é necessariamente no interesse 

dos titulares dos dados. Mais dados geralmente permitem um conhecimento mais profundo sobre os 

 
206 Exemplo fornecido por VOIGT, Paul; VON DEM BUSSCHE, Axel - The EU General Data Protection Regulation 
(GDPR): A Practical Guide, p. 236. 



64  

indivíduos e à medida que a quantidade de dados aumenta, torna-se também cada vez mais difícil 

proteger ou anonimizar os dados.  

Como o big data geralmente procura encontrar correlações e padrões em grandes conjuntos de 

dados207, diz-se que ele é capaz de responder a perguntas que ainda não foram feitas. Outro possível 

problema é que podem ser combinados os dados de diversas fontes num único conjunto de dados, o 

que apesar de não ser um risco novo, é cada vez mais predominante, com resultados imprevisíveis e 

impensáveis. Com base nos dados combinados, novas inferências podem ser feitas, ou seja, a 

combinação de dados pode criar novos dados sobre os indivíduos. Possivelmente, até mesmo 

informações que o próprio indivíduo não conhece, o que pode ter consequências negativas na 

autonomia e na transparência. 

“The way advanced AI self-learning algorithms make sense of data is not transparent even for their 

designers. Hence, the new AI algorithms work as a black box that is truly beyond human 

cognition.”208 Tal não quer dizer que se deva deixar de procurar perceber como funcionam essas black 

boxes, e efetivamente têm sido feitos alguns esforços nesse sentido.209 

 

4.2 Estudo de Caso – A Identificabilidade via Metadados no Twitter 
 
O Twitter é uma rede social que permite aos seus utilizadores publicar pequenos textos de 280 

caracteres, mas também conteúdo multimédia, como vídeos ou imagens. Atualmente, os utilizadores 

do Twitter geram, em média, cerca de 6 mil tweets por segundo. 210 Quando os utilizadores interagem 

 
207 “Strong patterns, if found, will likely generalize to make accurate predictions on future data. Many patterns will be 
banal and uninteresting. Others will be spurious, contingent on accidental coincidences in the particular dataset used. 
And real data is imperfect: some parts will be garbled, some missing. Anything that is discovered will be inexact: there 
will be exceptions to every rule and cases not covered by any rule. Algorithms need to be robust enough to cope with 
imperfect data and to extract regularities that are inexact but useful.” HALL, Mark A.; FRANK, Eibe; WITTEN, Ian H. 
- Data mining: practical machine learning tools and techniques, p. xxiii. 
Em sentido semelhante, “Most profiles are probabilistic, describing the chance that a certain correlation will occur. The 
core element of profiling is categorizing people in a certain way. However, in most cases, the individuals included under 
the profile do not share all the attributes or characteristics of the group that they are categorized in. It is an 
approximation, an individual is placed in the category in which they fit best. This means that there is always an inherent 
risk of errors in the use of profiles, since it might include people erroneously within a profile or might miss certain 
individuals, leaving them out of scope.” SCHENDEL, Sascha van - The Challenges of Risk Profiling Used by Law 
Enforcement: Examining the Cases of COMPAS and SyRI. In: Regulating New Technologies in Uncertain Times, p. 233. 
208 PURTOVA, Nadezhda - The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law. 
In: Law, Innovation and Technology, p. 53. 
209 Vide, GUIDOTTI, Riccardo [et al.] - A Survey Of Methods For Explaining Black Box Models. In: ACM Computing 
Surveys. 
210 Disponível em: https://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/.  
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no Twitter, são geradas informações de rede e, quando publicam tweets, são geradas informações 

textuais. Os próprios tweets têm outras informações incorporadas, como informações de localização.  

De acordo com a configuração padrão no Twitter os tweets dos utilizadores são públicos, no entanto, 

os utilizadores podem proteger seus tweets e torná-los visíveis apenas para os seus seguidores 

aprovados. Os tweets de contas públicas estão disponíveis para investigadores por meio da API de 

pesquisa do Twitter, em alguns casos sem nenhum custo. 

A investigação que propomos procura examinar como é que através dos campos de metadados de um 

tweet e um algoritmo de aprendizagem supervisionada em machine learning é possível identificar 

quase todos os autores (utilizadores do Twitter) de um tweet, mesmo quando integrados num conjunto 

de dados com milhares de utilizadores. Esta ideia foi concebida por Perez, B. Musolei, M. & 

Stringhini, G.211, que demonstraram que, em alguns casos, é possível identificar um utilizador num 

grupo de 10.000 com 96,7% de precisão.  

Investigámos quais os metadados e algoritmos que permitem classificar com maior precisão212 o autor 

de um tweet. Utilizámos 200 tweets diferentes por utilizador 213 , num universo total de 3 mil 

utilizadores. Os dados utilizados foram recolhidos pelo investigador Gaspar Brogueira através da API 

do Twitter214 (que disponibiliza publicamente o acesso a todos os tweets públicos215), de forma 

aleatória, entre 20 de fevereiro e 26 de fevereiro de 2019. 216 

Existem muitas questões éticas relacionadas com o uso de dados públicos recolhidos da Internet. 

Procurámos utilizar os dados de maneira ética e obedecer a todas as diretrizes do Twitter. Portanto, 

 
211  PEREZ, Beatrice; MUSOLEI, Mirco; STRINGHINI, Gianluca - You are your Metadata: Identification and 
Obfuscation of Social Media Users using Metadata Information. In: Proceedings of the 12th International AAAI 
Conference on Web and Social Media (ICWSM 2018).  
212 Esta métrica indica as instâncias corretamente classificadas. 
213 Conforme demonstrado por PEREZ, Beatrice; MUSOLEI, Mirco; STRINGHINI, Gianluca - You are your Metadata: 
Identification and Obfuscation of Social Media Users using Metadata Information. In: Proceedings of the 12th 
International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2018), acima desse valor não há ganhos significativos 
de precisão e são necessários mais recursos para fazer os testes, pelo que não é eficiente. 
214 Disponível em: https://developer.twitter.com/.   
215 Por padrão, os tweets são públicos no Twitter, estes são visíveis para todos, independentemente de eles terem ou não 
uma conta do Twitter. Segundo a empresa “Os dados do Twitter têm um caráter único de compartilhamento em relação 
a outras mídias sociais porque refletem as informações que os usuários escolheram compartilhar publicamente. Nossa 
plataforma de API permite amplo acesso aos dados públicos do Twitter que os próprios usuários escolheram 
compartilhar com o mundo.” In https://help.twitter.com/pt/rules-and-policies/twitter-api. 
216 Vide, para mais informações sobre como recolher e armazenar os dados Kumar, Shamanth [et al.] - Twitter Data 
Analytics. New York, NY: Springer New York, 2014; BROGUEIRA, Gaspar; BATISTA, Fernando; CARVALHO, João 
- A Smart System for Twitter Corpus Collection, Management and Visualization, In: International Journal of Technology 
and Human Interaction, vol. 13, n. 3 (2017), p. 20, e BROGUEIRA, Gaspar - Sistema Inteligente de Recolha e 
Armazenamento de Informação proveniente do Twitter Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do 
graude Mestre em Software de Código Aberto, ISCTE-IUL, setembro de 2015, disponível em: https://repositorio.iscte-
iul.pt/bitstream/10071/10966/1/2015_ISTA_DCTI_GasparBrogueira.pdf. 
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não publicaremos nenhum tweet individual. Protegeremos o anonimato dos utilizadores neste estudo, 

não publicando informações de identificação pessoal ou de identificação de conta. 

Já tendo sido demonstrado, por investigadores217, que se consegue identificar os utilizadores através 

dos metadados dos novos tweets, e com elevado grau de precisão, quisemos testar duas coisas: se 

seria possível obter resultados equivalentes usando algoritmos diferentes e se o mesmo apenas pode 

ser feito por especialistas ou se há a possibilidade de resultados semelhantes serem obtidos por um 

atacante com um portátil comum, software gratuito e sem recorrer a programação218, ou seja, o 

público em geral. 

O programa utilizado para machine learning foi o WEKA219, na versão 3.8.3 (o sistema, escrito em 

Java e distribuído sob os termos da Licença Pública Geral GNU, é executado em quase todas as 

plataformas e foi testado nos sistemas operacionais Linux, Windows e Macintosh).  

Estamos perante um problema de classificação (processo de descobrir um modelo que descreva e 

distinga classes de dados), depois de encontrado esse modelo, é possível aplicá-lo de forma a prever 

a classe de um novo objeto. Temos uma variável categórica, pois existe um número finito de valores 

que a variável pode assumir, e foram utilizados algoritmos supervisionados, ou seja, receberam como 

input um conjunto de dados em que todos os seus exemplos estão classificados.  

Começou por se fazer uma comparação de vários algoritmos com os resultados do algoritmo ZeroR 

– modela o conjunto de dados com uma única regra e prevê sempre o valor da categoria mais frequente 

nos dados de treino – e do OneR- produz regras simples baseadas num único atributo, aquele que tem 

a menor taxa de erro quando usado como um atributo de classificação único220– o que permitiu criar 

uma linha de base com o qual os outros esquemas de aprendizagem foram comparados.  

 
217  PEREZ, Beatrice; MUSOLEI, Mirco; STRINGHINI, Gianluca - You are your Metadata: Identification and 
Obfuscation of Social Media Users using Metadata Information. In: Proceedings of the 12th International AAAI 
Conference on Web and Social Media (ICWSM 2018).  
218  Alguns autores desvalorizam os ataques de reidentificação com base no argumento de que só especialistas 
conseguiriam fazer algo semelhante – Vide:  
YAKOWITZ, Jane - Tragedy of the Data Commons. In: Harvard Journal of Law and Technology, p. 31 e ss. 
CAVOUKIAN, Ann; CASTRO, Daniel - Big data and Innovation, Setting the Record Straight: Deidentification Does 
Work (2014), p. 6 “re-identification  requires  the  knowledge  of  a  highly  trained, highly skilled “expert” in the field. 
This means that the “real-world” risk of re-identification may be far lower than expected.” 
“the re-identification of individuals is a difficult and time-consuming task, on the part of skilled technicians.” Ann 
CAVOUKIAN, Ann; EL EMAM, Khaled - Dispelling the Myths Surrounding De-identification: Anonymization Remains 
a Strong Tool for Protecting Privacy, p. 8. 
219 WITTEN, Ian H. [et al.] - The WEKA Data Mining Software: An Update; SIGKDD Explorations, Volume 11, n.º 1. 
(2009). 
220 Surpreendentemente, foi demonstrado que esse método simples pode superar muitos dos algoritmos mais sofisticados 
em muitos conjuntos de dados de mineração de dados padrão. A razão para isto é que muitos conjuntos de dados do 
mundo real contêm informações estruturadas de forma muito simples com um relacionamento simples que podem ser 
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Foi testado o algoritmo Naïve Bayes mas em virtude dos resultados serem sempre muito inferiores 

ao OneR (linha de base) não foram incluídos na tabela final. Foi ainda testado um Multinomial logistic 

regression (o SimpleLogistic) mas apresentou resultados inferiores aos KNN e às Árvores de Decisão 

e requeria demasiados recursos. 

Os algoritmos221 escolhidos foram: Random Forest, J48, Hoeffding Tree222; IB1 e IBk.  

 

Tabela 2: Descrição dos algoritmos escolhidos 

Método de Machine 
Learning 

Algoritmo Características 

Árvores de decisão 
(Decision Tree) 

Random Forest 

Algoritmo responsável pela construção de uma floresta de árvores 
aleatórias. 
Para mais informações: Leo Breiman (2001). Random Forests. 
Machine Learning. 45(1):5-32. 

J48 

Implementação em Java do algoritmo C4.5. Faz uso de uma 
estratégia greedy para induzir árvores de decisão para posterior 
classificação. 
Para mais informações:  Ross Quinlan (1993). C4.5: Programs for 
Machine Learning. Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, CA. 

Hoeffding Tree 

Um algoritmo de indução de árvore de decisão incremental, a 
qualquer momento, capaz de aprender a partir de fluxos de dados 
massivos, assumindo que os exemplos de geração de distribuição 
não mudam com o tempo. As árvores de Hoeffding exploram o 
facto de que uma amostra pequena geralmente pode ser 
suficiente para escolher um atributo de divisão ideal.  
Para mais informações: Geoff Hulten, Laurie Spencer, Pedro 
Domingos: Mining time-changing data streams. In: ACM SIGKDD 
Intl. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 97-106, 
2001. 

Vizinho mais próximo 
(KNN) 

IB1 

Usa a distância euclidiana normalizada para localizar a instância 
mais próxima da instância de teste especificada. Se várias 
instâncias tiverem a mesma distância (menor) para a instância de 
teste, será usada a primeira encontrada. 
Para mais informações: D. Aha, D. Kibler (1991). Instance-based 
learning algorithms. Machine Learning. 6:37-66. 

IBk 

Pode selecionar o valor apropriado de K com base na validação 
cruzada. Também pode fazer ponderação de distância. 
Para mais informações: D. Aha, D. Kibler (1991). Instance-based 
learning algorithms. Machine Learning. 6:37-66. 

 
detetadas e representadas de forma parcimoniosa pelo OneR. Vide, para mais informação, HOLTE, Robert - Very simple 
classification rules perform well on most commonly used datasets. Machine Learning, 11, (1993), p. 63-91. 
221 É importante mencionar que aquando da aplicação dos algoritmos, os parâmetros definidos internamente foram os 
parâmetros default do próprio WEKA. 
222 MOA (Massive Online Analysis), disponível em: https://moa.cms.waikato.ac.nz/details/. 
Para mais informações: BIFET, Albert [et al.] - MOA: Massive Online Analysis, a Framework for Stream Classification 
and Clustering. In: Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track. 11. (2010), p. 44-50. 
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Cada tweet tem associado vários campos de metadados. Desses, foram selecionados, para uma 

primeira análise, os seguintes: Created at (UTC de criação da conta); Favourites count (número de 

tweets que foram marcados como "favoritos" desta conta); Follower count (número de utilizadores 

que estão seguindo a conta); Friend count (número de utilizadores que a conta está seguindo); Geo 

enabled (indica se os tweets da conta são geo-tagged); Listed count (número de listas públicas que 

incluem a conta); Post time stamp (UTC em que a publicação foi publicada); Statuses count (número 

de tweets publicados pela conta); Verified (indica que o Twitter verificou a identidade do utilizador 

que possui a conta) + user ID que foi utilizado como a classe.  

Para selecionar o melhor conjunto de atributos 223  optou-se pelo wrapper method, tendo sido 

selecionados três conjuntos de 2 atributos e 3 atributos individuais, a saber: friends count, favorites 

count; friends count, followers count; friends count, listed count; favorites count; statuses count; 

created at. 

Em seguida, testaram-se na interface Explorer os atributos previamente identificados com os dados 

de 100, 200, 300, 400 e 500 utilizadores, em batch mode224, utilizando 10225 folds cross-validation226, 

por forma a determinar os melhores algoritmos a serem utilizados na fase seguinte para os testes com 

mais de 500 utilizadores. 

 

 

 

 

 

 
223 “experiments show that adding useless attributes causes the performance of learning schemes such as decision trees 
and rules, linear regression, and instance based learners to deteriorate.” HALL, Mark A.; FRANK, Eibe; WITTEN, Ian 
H. - Data mining: practical machine learning tools and techniques, p. 287. 
224 O processamento de dados ocorre através de um conjunto de tarefas que se encontram enfileiradas, sendo que o sistema 
operativo apenas processa a tarefa seguinte após concluir a tarefa anterior. 
225 “Why 10? Extensive tests on numerous different datasets, with different learning techniques, have shown that 10 is 
about the right number of folds to get the best estimate of error, and there is also some theoretical evidence that backs 
this up. Although these arguments are by no means conclusive, 10-fold cross-validation has become the standard method 
in practical terms.” HALL, Mark A.; FRANK, Eibe; WITTEN, Ian H. - Data mining: practical machine learning tools 
and techniques, p. 168. 
226 “a number of folds n is specified. The dataset is randomly reordered and then split into n folds of equal size. In each 
iteration, one fold is used for testing and the other n-1 folds are used for training the classifier. The test results are 
collected and averaged over all folds. This gives the cross-validation estimate of the accuracy.” Manual WEKA 3.8.3, p. 
15 disponível em: https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/documentation.html (consultado em 28-12-2018). 
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Figura 1 – Explorer no painel Preprocess com os dados de 2000 utilizadores. 

 

 

 

Figura 2 - Explorer configurado para classificação com J48 e 10-fold cross-validation. 
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Figura 3 - Resultado de uma experiência de classificação com J48 e 10-fold cross-validation. 

 

 

Seguem infra os melhores resultados obtidos por classificador, com os melhores atributos ou 

conjuntos de atributos. Nos casos em que o resultado era igual optou-se por privilegiar o classificador 

que consumia menos recursos, ou seja, o mais eficiente.  

 

Tabela 3: Classificador IBk 

u n atributos 
Instâncias 

Corretamente 
Classificadas (%) 

500 
2 

Friends, favorites 99,8 
Friends, followers 99,6 

1 
Statuses count 98 
User created at 100 

400 
2 

Friends, favorites 99,8 
Friends, followers 99,8 

1 
Statuses count 98,8 
User created at 100 

300 
2 

Friends, favorites 99,7 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 99,3 
User created at 100 

200 
2 

Friends, favorites 99,5 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 99,5 
User created at 100 

100 
2 

Friends, favorites 100 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 100 
User created at 100 
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Tabela 4: Classificador J48 

u n atributos 
Instâncias 

Corretamente 
Classificadas (%) 

500 
2 

Friends, favorites 99,8 
Friends, followers 99,6 

1 
Statuses count 98 
User created at 100 

400 
2 

Friends, favorites 99,8 
Friends, followers 99,8 

1 
Statuses count 98,8 
User created at 100 

300 
2 

Friends, favorites 99,7 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 99,3 
User created at 100 

200 
2 

Friends, favorites 99,7 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 99,5 
User created at 100 

100 
2 

Friends, favorites 100 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 100 
User created at 100 

 

 

Tabela 5: Classificador Hoeffding Tree 

u n atributos 
Instâncias 

Corretamente 
Classificadas (%) 

500 
2 

Friends, favorites 99,7 
Friends, followers 99,5 

1 
Statuses count 97,5 
User created at 100 

400 
2 

Friends, favorites 99,8 
Friends, followers 98,95 

1 
Statuses count 97,4 
User created at 100 

300 
2 

Friends, favorites 99,6 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 98,9 
User created at 100 

200 
2 

Friends, favorites 99,5 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 98,45 
User created at 100 

100 
2 

Friends, favorites 98,1 
Friends, followers 100 

1 
Statuses count 99,6 
User created at 100 
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Nos testes feitos em batch mode a partir de 900 utilizadores, o WEKA começou a debater-se com 

problemas de falta de memória, o que impediu a realização dos testes227. Para resolver essa limitação 

optou-se por escolher os algoritmos que permitem uma utilização incremental228 e por fazer o update 

do classificador com cada nova instância de forma incremental. Consequentemente, para analisar os 

conjuntos de dados com mais de 500 utilizadores foram utilizados apenas algoritmos incrementais na 

interface KnowledgeFlow, ou seja, o Hoeffding Tree (HT) e o IBk229. Acresce que como o Hoeffding 

Tree requer que os dados não estejam ordenados pela classe foi aplicado o filtro randomize230 aos 

conjuntos de dados. 

 

Figura 4 – Knowledge Flow configurado para classificação com IBk. 

 

 

 

 

 

 
227 “It’s not uncommon that a single computer is inadequate to handle a massively large data set. The common problems 
are that it takes too long to process the data and the data volume exceeds the storage capacity of the host. Cleverly 
designed algorithms sometimes can reduce the processing time to an acceptable point, but the single host solution will 
eventually fail if data volume is sufficiently great. A far-reaching solution to the data volume problem replaces the single 
host with a network of computers across which the data are distributed and processed. However, the hardware solution 
is incomplete until the data processing algorithms are adapted to the distributed computing environment. A complete 
solution requires algorithms that are scalable.” STEELE, Brian; CHANDLER, John; REDDY, Swarna - Algorithms for 
data science, p. 51. 
228 Os exemplos são apresentados um de cada vez e a estrutura de representação vai-se alterando. 
229 Na versão utilizada do WEKA constam 10 classificadores que podem ser utilizados de forma incremental: AODE; 
IB1; IBk; KStar; NaiveBayesMultinomialUpdateable; NaiveBayesUpdateable; NNge; Winnow; SGD; SPegasos. 
230  Unsupervised instance filter. 
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Resultados com classificadores incrementais: 

 

 

Figura 5 – Resultados com duas variáveis (friends e followers) 

 

 

 

Figura 6 – Resultados com duas variáveis (friends e favorites) 
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Figura 7 – Resultados com duas variáveis (friends e listed) 

 

 

Observações  

O algoritmo IBk foi o que classificou mais corretamente as instâncias com resultados entre 98,87% 

(friends e followers) e 99,14% (friends e favorites) para 2 mil utilizadores. Os resultados obtidos com 

o classificador Hoeffding Tree são ligeiramente piores, mesmo assim são considerados bons, variam 

entre os 97,40% (friends e followers) e os 96,97% (friends e favorites). 

Os resultados obtidos foram superiores aos do estudo referido. Sem ter acesso aos dados utilizados 

originalmente é difícil saber o porquê, mas se assumirmos que, no estudo original, os tweets de cada 

utilizador foram recolhidos ao longo do tempo, o facto de os dados utilizados agora corresponderem 

a um período de tempo muito mais reduzido, 1 semana v.s. 4 meses, contribui seguramente para essa 

melhoria, pois há menos variações nos atributos dinâmicos (i.e. friends, followers, lists, statuses e 

favorites), no entanto, os atributos estáticos, pela sua própria natureza, não foram influenciados pelo 

período de recolha.  

Quanto aos algoritmos utilizados, o que teve o melhor desempenho foi o IBk, à semelhança dos 

resultados obtidos no estudo utilizado como referência. No entanto, o IBk a partir de 2 mil utilizadores 

deixou de funcionar.  

Ainda que de modo imperfeito, e com limitações quanto ao número de utilizadores, que variaram de 

acordo com o classificador, conseguiu-se proceder à reidentificação em moldes semelhantes aos 

utilizados no paper, o que demonstra que estas técnicas não são necessariamente algo que só pode 

ser utilizado por especialistas. Aliás, a tendência parece ser para a popularização do machine learning, 

deixando de ser uma ferramenta utilizada por um grupo restrito de especialistas ou investigadores. 
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A principal dificuldade sentida, relaciona-se com o tamanho do conjunto de dados, não só pelo tempo 

que demoraram algumas análises como por acima de 3 mil utilizadores, mesmo em modo incremental, 

o programa não conseguir efetuar os testes. Provavelmente isso deve-se a limitações dos próprios 

algoritmos. O recurso a programação permitiria ter analisado conjuntos de dados superiores a 3 mil 

utilizadores, recorrendo à linha de comandos do WEKA (Weka's SimpleCLI), ou usando Groovy or 

Jython. 

Assim, conclui-se que quando um utilizador está integrado num conjunto de dados com um grande 

número de utilizadores, basta que o período temporal a que os dados correspondem seja curto para 

ainda ser muito provável a identificação. Neste caso, tal é influenciado pelo facto de a variação entre 

os atributos dinâmicos ser pequena (v.g. em 3.000 utilizadores: 35 mudaram o status; 33 os favourites; 

15 os followers e 1 as lists), e os valores dos mesmos serem bastante únicos entre os diversos 

utilizadores. 

Conclui-se ainda que os metadados, ao contrário daquilo que parece ser a perceção pública231, se 

agregados, podem conter informação suficiente para conhecer a vida privada de um indivíduo232. 

Dados aparentemente insignificantes, quando combinados, podem permitir revelar a identidade do 

seu titular e acima de tudo “a possibilidade de os cruzar ou de proceder a interconexões torna 

informação de carácter bagatelar – desde que reunida coerentemente em um ficheiro – em um 

elemento potencialmente sensível.”233  

Assim, a informação contida nos metadados tem sempre de ser tida em conta de forma casuística 

quando se pretende determinar se um conjunto de dados pode ou não estar abrangido pelo âmbito de 

aplicação do RGPD.  

 

 

4.1 Sumário 
 

 
231 “Metadata have always been considered as being less revealing than content data. In the era of big data this paradigm 
changes (…) The combination of sets of metadata becomes more revealing than the content of a conversation itself.” 
HIJMANS, Hielke - The European Union as Guardian of Internet Privacy, The Story of Art 16 TFEU, p. 98. 
232 No mesmo sentido:  
Acórdão de 8 de abril de 2014, Processos apensos Digital Rights Ireland (C-293/12) e Seitlinger (C-594/12), 
EU:C:2014:238. 
Acórdão de 21 de dezembro de 2016, Processos apensos Tele2 Sverige AB v. Post- och telestryrelsen C-203/15 e 
Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson and Others [GC] C-698/15, EU:C:2016:970. 
233  SOUSA PINHEIRO, Alexandre - Privacy e protecção de dados pessoais: a construção dogmática do direito à 
identidade informacional, p. 642. 
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A IA, o big data e o machine learning, suscitam novas questões jurídicas e éticas ligadas à 

responsabilidade. Para as podermos resolver importa perceber qual o processo decisório de um 

algoritmo, em particular dos algoritmos que evoluem e aprendem sozinhos, e até que ponto se pode 

perceber os fundamentos dessa decisão.  

É importante que os cidadãos tenham confiança nas decisões que são tomadas quando estas lhes 

possam dizer respeito, saibam que elas foram tomadas, qual o seu fundamento, e que as possam 

contestar quando discordem. A confiança altera a forma como as relações ocorrem, minimizando o 

esforço e o compromisso dos indivíduos na prossecução de um determinado objetivo. A única forma 

da sociedade conseguir verdadeiramente beneficiar de todas as potencialidades da IA e do machine 

learning é através da promoção e proteção da confiança dos indivíduos, “[s]upervising each run of 

a machine learning algorithm used to make a decision would require significant time and resources, 

to the point that it would become unfeasible to resort to these technologies. At the same time, however, 

the tasks with which we trust digital technologies are of such relevance that a complete lack of 

supervision may lead to serious risks for our safety and security, as well for the rights and values 

underpinning our societies.”234 

Para tentar garantir essa confiança o RGPD, no seu artigo 22.º, impõe que o “titular dos dados tem o 

direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento 

automatizado”. Compreende-se que tal medida é baseada num princípio de cautela. No entanto, 

alguns autores discordam desta lógica invocando que os seres humanos, de forma intencional ou não, 

também tomam, ou até tomam em maior grau, decisões tendenciosas e inconsistentes, bem como que 

essa cautela coloca obstáculos ao desenvolvimento socioeconómico. 

Outra preocupação relevante no âmbito deste estudo tem a ver com a cada vez maior dificuldade em 

determinar se estão a ser tratados dados pessoais, pois a capacidade de ligação entre diferentes 

conjuntos de dados e de fazer inferências e previsões é cada vez maior e mais imprevisível. Pelo que 

importa garantir que o conceito de dados pessoais ainda é relevante numa época em que segundo 

alguns autores, todos os dados são, ou virão a ser, pessoais. 

O estudo de caso ilustra que, mesmo num grande conjunto de utilizadores, é possível obter taxas de 

sucesso elevadas na identificação do autor de um tweet. Comprova também que argumentos como o 

de que os ataques de reidentificação só são exequíveis por alguns especialistas deixam de fazer 

 
234  TADDEO, Mariarosaria - Trusting Digital Technologies Correctly. In: Minds and Machines, p. 3. 
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sentido à medida que o machine learning começa a tornar-se mais popular e acessível a toda a 

população.  

Consequentemente, importa começar a regular a IA e o machine learning, por forma a garantir o seu 

desenvolvimento de forma compatível com a proteção da dignidade do ser humano e a proteção dos 

dados pessoais. As recentes iniciativas de soft law parecem-nos uma boa forma de o começar a fazer, 

considerando todas as incertezas ainda existentes sobre os potenciais benefícios e riscos destas 

tecnologias. Tal, no entanto, precisa de ser conjugado com um esforço acrescido para estudar e 

explicar o funcionamento dos algoritmos, das chamadas black boxes. 
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5. Boas Práticas/Recomendações 
 

5.1 A Superação do Binómio 
 
Há um elemento do conceito de dados pessoais que tem sido subaproveitado, o binómio 

identificada/identificável, que apesar de constar da DPD não era devidamente desenvolvido. Essa 

distinção foi amplamente ignorada, com os dados identificados e identificáveis a serem tratados como 

essencialmente equivalentes com as mesmas obrigações legais a serem aplicáveis a ambos.  

A distinção entre "identificado" e "identificável" fornece a base para uma divisão importante no 

espectro de identificabilidade, e parece inevitável que essa distinção seja mais explicitamente 

reconhecida na interpretação e aplicação do RGPD pois este trata a desidentificação de forma mais 

aprofundada, com várias disposições a incentivarem o seu uso, como veremos a seguir, pelo que 

diferentes níveis de desidentificação podem acarretar consequências diferentes para os responsáveis 

pelo tratamento.  

Os dois extremos do espectro são relativamente claros, os dados "identificados" estão numa 

extremidade e os dados "anónimos" estão na outra extremidade do espectro, a dificuldade consiste 

em saber como graduar os restantes. Segundo o RGPD todo o espaço entre os dados anónimos e os 

identificados é ocupado por dados “identificáveis”, que são dados que podem (ainda que apenas 

teoricamente) vir a identificar um indivíduo, mas que ainda não o identificam. Naturalmente, estes 

devem ser tratados de forma diferenciada em função do seu potencial de identificabilidade.  

Como vimos, numa sociedade onde o big data é cada mais vez comum – e consequentemente a 

hipótese de se identificar pessoas através de sofisticados algoritmos, no momento, ou num futuro 

próximo, mais indefinível - o RGPD optou por colocar uma maior ênfase no papel do responsável 

pelo tratamento e das pessoas que tratam os dados.  

Este parece ser o enquadramento adequado para passar definitivamente do binómio 

identificada/identificável a um verdadeiro espectro, analisando a identificabilidade como um 

continuum235 que vai de informação anónima a identificada. Sendo possível definir esse espectro com 

base nas técnicas utilizadas ou nos resultados, parece-nos que a solução mais adequada, tendo em 

conta a rápida evolução tecnológica e o objetivo de tutela de direitos fundamentais, será baseada nos 

 
235 Nesse sentido, TENE, Omar; POLONETSKY, Jules - Big data for All: Privacy and User Control in the Age of 
Analytics. In: 11 Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, p. 258. 
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resultados, em especial no grau do risco de identificação.236 Não será uma obrigação de objeto ou de 

efetuar uma determinada técnica mas uma obrigação de efeito, de prevenir ou minimizar os riscos de 

identificação. 

Há autores que defendem uma conclusão semelhante com base no argumento de que numa época de 

datificação, internet das coisas e data analythics, toda a informação é relativa a uma pessoa singular, 

ou seja, dados pessoais, assim todos os dados deviam ter algum grau de proteção. Consequentemente, 

defendem que um regime de direitos e obrigações intensivo e não escalável é insustentável, tornando-

se letra morta.237 

Para poder determinar se uma informação é identificável, de acordo com o RGPD, é necessário 

distinguir dois problemas distintos: probabilidade razoável e fatores objetivos; e a relevância da 

informação detida por terceiros. 

Essa análise deve ser casuística, os fatores objetivos, i.e., as circunstâncias do caso concreto têm de 

ser levadas em conta 238: os custos e o tempo necessário para a identificação; e a tecnologia disponível 

no momento do tratamento, bem como a evolução tecnológica. O requisito de levar em conta o 

desenvolvimento tecnológico pode ser difícil de aplicar na prática, pois isso significa que o 

responsável pelo tratamento precisa de ponderar desenvolvimentos tecnológicos previsíveis ou 

prováveis no seu processo de tomada de decisão.  

Em suma, quanto mais rapidamente e facilmente for possível identificar um indivíduo, maior a 

probabilidade de ele ser uma pessoa singular identificável. 

Uma das razões pelas quais consideramos que o RGPD trata a desidentificação de forma mais 

aprofundada é o disposto no seu artigo 11.º239. Este descreve um nível discreto de desidentificação 

que é baseado na eficácia - ou seja, se os dados pessoais foram desidentificados de tal forma que o 

 
236 Em sentido semelhante, HINTZE, Mike - Viewing the GDPR through a de-identification lens: a tool for compliance, 
clarification, and consistency. In: International Data Privacy Law, p. 92. 
237 PURTOVA, Nadezhda - The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law. 
In: Law, Innovation and Technology. 
238 Cf. considerando 26 do RGPD. 
239 “Artigo 11.º 
Tratamento que não exige identificação 
1. Se as finalidades para as quais se proceder ao tratamento de dados pessoais não exigirem ou tiverem deixado de exigir 
a identificação do titular dos dados por parte do responsável pelo seu tratamento, este último não é obrigado a manter, 
obter ou tratar informações suplementares para identificar o titular dos dados com o único objetivo de dar cumprimento 
ao presente regulamento. 
2. Quando, nos casos referidos no n.º 1 do presente artigo, o responsável pelo tratamento possa demonstrar que não está 
em condições de identificar o titular dos dados, informa-o, se possível, desse facto. Nesses casos, os artigos 15.º a 20.º 
não são aplicáveis, exceto se o titular dos dados, com a finalidade de exercer os seus direitos ao abrigo dos referidos 
artigos, fornecer informações adicionais que permitam a sua identificação.” 
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responsável pelo seu tratamento pode “demonstrar que não está em condições de identificar titular 

dos dados”. Os artigos 11.º e 12.º também deixam claro que alcançar esse nível tem claras implicações 

para as obrigações do responsável pelo tratamento previstas noutros artigos do RGPD. Assim, o nível 

de desidentificação descrito pelo artigo 11.º proporciona um critério útil e prático dentro do espectro 

de identificabilidade. 

Esta análise usa um espectro de identificabilidade com quatro níveis240: 

(i) Identificado; 

(ii) Facilmente identificável; 

(iii) Artigo 11.º desidentificado; e  

(iv)  Anónimo. 

Procedemos em seguida à análise destes quatro níveis, apoiados no texto do RGPD. 

Os dados identificados referem-se a uma pessoa singular específica cuja identidade é evidente a partir 

dos dados; são dados que identificam a pessoa, identificadores diretos (como nome, endereço de 

correio eletrónico ou número de cartão de cidadão). Uma determinada informação respeita 

diretamente a uma pessoa sempre que seja suficiente para a identificar de forma inequívoca, ou seja, 

sempre que não sejam necessários dados adicionais. 

Os dados relativos a uma pessoa facilmente identificável referem-se a uma pessoa específica cuja 

identidade não é aparente a partir dos dados, e os dados não estão diretamente ligados a dados que 

identifiquem a pessoa. No entanto, considerando: os custos e o tempo necessários para a identificação; 

a tecnologia disponível no momento do tratamento e a evolução tecnológica; conclui-se que existe 

uma forma confiável de os ligar a uma pessoa singular. Por exemplo, o responsável pelo tratamento 

que pseudonimiza os dados, mas retém o conjunto de dados brutos, ou seja, possui dados adicionais 

que permitem a reidentificação ou uma chave que lhe permite a reversão da pseudonimização, 

consequentemente, esses dados são facilmente identificáveis. 

Os dados desidentificados de acordo com o artigo 11.º do RGPD podem permitir ao responsável pelo 

tratamento ficar dispensado de algumas obrigações de conformidade com o RGPD, como fornecer 

aos titulares dos dados a capacidade de aceder, corrigir ou apagar dados pessoais. Esta categoria pode 

incluir dados sob pseudónimo se o responsável pelo tratamento não possuir os dados adicionais ou a 

chave necessária para reverter a pseudonimização. No entanto, estes dados podem estar sujeitos a 

 
240  Vide, em sentido semelhante, HINTZE, Mike - Viewing the GDPR through a de-identification lens: a tool for 
compliance, clarification, and consistency. In: International Data Privacy Law, p. 92. 
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possíveis ataques de reidentificação que podem associar um certo número de registos a um indivíduo 

identificável com algum grau de confiança, pelo que não podem ser considerados como anónimos. 

O n.º 2 do artigo 12.º do RGPD especifica que, se o responsável pelo tratamento puder demonstrar 

que não está em condições de identificar o titular dos dados (ou seja, dados não identificados segundo 

o artigo 11.º), não terá de cumprir com o disposto nos artigos 15.º a 20.º. Estes artigos incluem o 

direito de acesso (artigo 15.º), retificação (artigo 16.º), apagamento (artigo 17.º), portabilidade dos 

dados (artigo 20.º), e o direito de se opor ao tratamento de dados pessoais ou obter uma restrição de 

tal tratamento sob determinadas circunstâncias (artigos 18.º e 21.º). Essa provisão reflete a realidade 

de que um responsável pelo tratamento de dados simplesmente não pode oferecer esses direitos e 

controlos se tiver utilizado um nível de desidentificação que o impeça de ligar, de maneira confiável, 

os dados ao indivíduo que pretende exercer direitos. 

Como vimos, uma das formas de desidentificação é a pseudonimização, e as técnicas de 

pseudonimização podem ser relativamente fracas, ou podem ser muito fortes. Por esse motivo o 

RGPD esclarece que a “introdução explícita da «pseudonimização» no presente regulamento não se 

destina a excluir eventuais outras medidas de proteção de dados”241. Consequentemente, os dados 

sob pseudónimo podem estar em diferentes pontos ao longo de um espectro de identificabilidade. 

A pseudonimização constitui uma importante possibilidade para os responsáveis pelo tratamento e os 

seus subcontratantes cumprirem as suas obrigações em matéria de proteção de dados, e demonstrarem 

o cumprimento do regulamento. 

Uma outra técnica, referida expressamente no RGPD, que possibilita a desidentificação é a cifragem. 

Ao contrário da proposta242, a versão final do RGPD não fornece uma definição de dados cifrados, 

mas menciona a cifragem em várias disposições como um requisito de conformidade. Por exemplo, 

de acordo com: a alínea e) do n.º 4 do artigo 6.º pode permitir o tratamento de dados sem ter por base 

o consentimento ou disposição legal; o n.º 1 do artigo 32.º a cifragem é considerada uma medida 

técnica e organizativa adequada para assegurar a segurança; a alínea a) do n.º 3 do artigo 34.º a 

cifragem dispensa o responsável pelo tratamento de comunicar ao titular dos dados uma violação dos 

dados pessoais. 

 
241 Cf. considerando 28. 
242 Segundo a qual eram “«dados cifrados» dados pessoais que, através de medidas tecnológicas de proteção, são 
tornados ininteligíveis para qualquer pessoa que não esteja autorizada a aceder aos mesmos.” Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC+P7-TC1-COD-2012-
0011+0+DOC+PDF+V0//PT   
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Ao avaliar o nível de segurança dos dados cifrados contra uma possível reversão da cifra, há três 

fatores relevantes que devem ser considerados: a robustez do algoritmo de cifra utilizado; o tamanho 

da chave (quanto mais longa a chave, mais segura será a cifra) e a segurança da gestão de chaves. 

Obviamente, a chave precisa sempre de ser guardada separada dos dados cifrados.243 

Importa saber se no âmbito do RGPD os dados pessoais cifrados devem ser considerados como 

anonimizados244, pseudonimizados ou submetidos a uma outra forma de desidentificação245. O texto 

não permite uma resposta clara a essa questão, mas considerando que a cifra pode ter diferentes graus 

de segurança (sendo algumas funções de cifra consideradas totalmente seguras – permitindo na 

prática uma real anonimização), e o facto de o legislador ter sentido necessidade de elaborar uma 

proposta de definição, parece indicar que a mesma não se confunde plenamente com a anonimização 

ou a pseudonimização, e, como vimos a possibilidade de identificabilidade em dados cifrados estará 

dependente de três diferentes fatores. Acresce que, em algumas disposições a cifragem é referida em 

alternativa à pseudonimização; parece, portanto, em nosso entender, ser mais uma forma de 

desidentificação, que pode conferir diversos graus de proteção ao longo de um espectro. 

O RGPD reconhece a anonimização como a forma mais robusta de desidentificação. Os métodos de 

anonimização devem ser irreversíveis e eliminar qualquer possibilidade conhecida ou previsível de 

ligar qualquer um dos dados ao seu titular. O considerando 30 do RGPD sugere que a presença de 

qualquer identificador único é suficiente para tornar os dados identificáveis e, portanto, não 

anónimos. 

Ora, todo este espectro deve ser utilizado em função daquilo que for o risco para os direitos e 

liberdades das pessoas singulares. Cada nível superior de desidentificação fornece mais proteção e 

 
243 Segundo, SPINDLER, Gerald; SCHMECHEL, Philipp - Personal Data and Encryption in the European General Data 
Protection Regulation, In: JIPITEC. 
244 Segundo o GT29 “Um grande equívoco cometido em matéria de anonimização de dados pessoais é equipará-la à 
cifragem” Parecer 05/2014 sobre técnicas de anonimização. Em sentido contrário “Thus,  if  the  controller  does  not  
have  the  key  to  decrypt the data or other means to make it legible, it  is  in  most  cases  reasonably  likely  that  he  or  
she  cannot  access  the  personal  information,  which  consequently  has  to  be  regarded  as  anonymous  information.  
Therefore,  according  to  the  GDPR,  when  using  state-of-the-art  encryption  technique,  encrypted  personal  data  
can  be  anonymous  data,  with  the  limitation  that  a  potential  possibility  of  obtaining the key, also by a third party 
and especially due to decryption, always has to be considered, but only if the means used are reasonably likely.” 
SPINDLER Gerald; SCHMECHEL, Philipp - Personal Data and Encryption in the European General Data Protection 
Regulation, In: JIPITEC. 
245 Segundo a ENISA são técnicas diferentes pois a pseudonimização foca-se em proteger a identidade dos indivíduos, e 
de um input (conjunto de dados original) gera dois (dados pseudoanimizados e informação adicional), mas ainda contém 
informação legível; enquanto que a encriptação torna toda a informação não legível exceto com a utilização da chave e 
de um input gera um output (dados cifrados). No entanto, a cifra pode ser utilizada como técnica de pseudonimização. 
Cf. ENISA - Recommendations on shaping technology according to GDPR provisions, An overview on data 
pseudonymization, (novembro 2018). DOI 10.2824/74954 
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reduz ainda mais o risco para os titulares dos dados. Os três primeiros níveis são todos dados pessoais 

no âmbito do RGPD, apenas dados anónimos estão completamente fora do RGPD.  

O RGPD em algumas disposições aproxima-se de uma abordagem baseada no risco, v.g. o 

considerando 75, os artigos 24.º, 32.º, 36.º e 37.º, mas principalmente o artigo 35.º que estabelece a 

avaliação de impacto sobre a proteção de dados. 

Em consonância com a abordagem baseada no risco, as novas disposições do RGPD reforçam o papel 

do responsável pelo tratamento de dados que, de acordo com o artigo 24.º, é responsável quando não 

“aplica as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas” para enfrentar os riscos 

mencionados no regulamento. Assim, este deve fazer uma avaliação casuística para determinar os 

riscos presentes e futuros por forma a ficar habilitado a escolher as medidas de segurança mais 

adequadas em cada momento. 

Este parece-nos ser o caminho a seguir, a evolução para uma conceção ampla e flexível de proteção 

de dados que se adequa ao risco específico. Na realidade essa avaliação deve ser ainda mais ampla, 

por forma a integrar igualmente o impacto social e a ética 246 , só assim se pode proteger 

adequadamente os dados pessoais num contexto de big data e decisão automatizada.  

 

 

5.2 Sumário 

É cada vez mais difícil determinar o que significa a proteção de dados numa sociedade caracterizada 

por uma crescente partilha de dados. Até porque a “própria noção de dados pessoais é provável que 

mude radicalmente, dado que a tecnologia permite cada vez mais que as pessoas sejam 

reidentificadas a partir de dados supostamente anónimos. Além disso, a aprendizagem automática e 

a fusão da inteligência humana e artificial vão minar os conceitos dos direitos e responsabilidade 

das pessoas.”247 

Importa, por isso, antes de mais, saber o que se entende dados pessoais, até porque sem essa 

clarificação, não é possível sancionar o seu tratamento indevido, ora, uma proibição sem conteúdo 

claro pode funcionar na prática como uma permissão.   

 

 
246 Neste sentido: H2020 project “VIRT-EU: Values and ethics in Innovation for Responsible Technology in Europe, 
disponível em: https://blogit.itu.dk/inda/what-is-virt-eu/. 
247 AUTORIDADE EUROPEIA PARA A PROTEÇÃO DE DADOS - Parecer 4/2015, Rumo a uma nova ética digital: 
dados, dignidade e tecnologia, 11 de setembro de 2015, p. 16. 
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O potencial das técnicas de desanonimização na proteção de dados ainda não foi totalmente 

explorado. Mesmo quando uma desidentificação relativamente fraca é empregada, há claramente 

uma redução significativa no risco, e essa diminuição do risco representa uma enorme diferença 

prática para os titulares daqueles dados, e mostra porque a diferenciação entre dados identificados e 

identificáveis é importante; e porque é que dentro dos dados desidentificados pequenas diferenças 

ao longo do espectro têm um impacto prático. 

No entanto, o RGPD é um passo na direção certa ao definir a pseudonimização e incentivando a 

cifragem e outras medidas de salvaguarda. Deixa também espaço para que sejam estabelecidas 

regras mais detalhadas, e mais facilmente atualizáveis, ou pelas autoridades de controlo ou através 

de códigos de conduta sectoriais. Neste sentido é importante que legislação nacional que implementa 

o RGPD adote medidas que clarifiquem os critérios e tornem vantajoso para o responsável pelo 

tratamento optar pelo meio que garanta mais segurança e menor probabilidade de reidentificação 

quando este esteja perante dados que não possam ser anonimizados.  
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6. Conclusões 
 

No início da presente dissertação formulámos um conjunto de questões que nortearam a nossa 

investigação e às quais fomos respondendo ao longo do texto que antecede. Passaremos agora a 

sumariar as principais conclusões extraídas da análise realizada. 

Apesar da compatibilização da utilização massificada de dados - big data, machine learning, 

inteligência artificial com uma efetiva proteção dos dados pessoais, não ser tarefa simples, estão a ser 

criadas ferramentas, quer de soft law, quer através do RGPD que visam assegurar esse delicado 

equilíbrio. Esta é naturalmente uma tarefa desafiante sujeita a constates ajustamentos e em rápida 

mutação por forma a poder acompanhar os desenvolvimentos socio-tecnológicos. 

O RGPD contempla uma abordagem mais baseada no risco, e mais flexível que a DPD. No entanto, 

era possível ter ido mais longe em algumas soluções, v.g. ter definido mais claramente as técnicas de 

desidentificação – se por lado foi um ponto positivo ter definido a pseudonimização, por outro lado, 

perdeu-se uma oportunidade ao não se ter definido a cifragem, nem a anonimização e o grau de risco 

aceitável.  

Ainda assim, importa sublinhar que apesar de ser um regulamento ele não foi concebido para ser o 

regime exclusivo, prova disso são as inúmeras matérias que foram deixadas para os legisladores 

nacionais decidirem nas suas normas de implementação. Acresce que, o próprio RGPD prevê 

mecanismos de autorregulação como os códigos de conduta e, no geral, coloca uma maior ênfase no 

responsável pelo tratamento, permitindo assim a criação de soluções mais adequadas e flexíveis para 

as diferentes realidades nacionais, sectoriais ou o caso concreto. 

Uma das principais interrogações que motivou o presente estudo diz respeito à interpretação do 

conceito de dados pessoais. Da investigação efetuada concluímos que, ainda que não seja uma 

formulação intemporal, ele tem sido resiliente às sucessivas alterações ditadas pelo avanço 

tecnológico e social, em parte devido ao esforço de interpretação jurisprudencial.  

Entendemos que o conceito de dados pessoais deve ser interpretado como um verdadeiro espectro, 

analisando a identificabilidade como um continuum que vai de informação anónima a identificada. 

Sendo possível definir esse espectro com base nos resultados, em especial no grau do risco de 

identificação, permitindo assim uma efetiva tutela da dignidade humana. É na identidade, na pessoa, 

no seu todo, que o direito se deve focar e não nos “fragmentos informacionais” dessa identidade 
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