Em simultâneo com a Cimeira do Chile e alargado aos PALOP
CNPD promove V Encontro Ibero-americano
de Protecção de Dados

O V Encontro Ibero-americano de Protecção de Dados realiza-se, este ano, em
Portugal, nos próximos dias 8 e 9 de Novembro, no Centro de Estudos
Judiciários (CEJ), em Lisboa, promovido pela Comissão Nacional de Protecção
de Dados (CNPD).
O V Encontro Ibero-americano de Protecção de Dados vai reunir os membros da
Rede Ibero-americana de protecção de dados e, pela primeira vez, com o
estatuto de observadores, os cinco Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa.
Coincidindo com a realização da Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado
e de Governo, que irá decorrer no final desta semana no Chile, e à qual serão
reportadas as conclusões da reunião de Lisboa, este V Encontro constituirá
certamente um significativo ponto de viragem com a adopção de “Directivas
para a harmonização da protecção de dados na comunidade ibero-americana”.
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A Rede Ibero-americana de protecção de dados, que a CNPD integra desde a
sua criação, em 2003, na Guatemala, tem sido um importante fórum de
discussão e um valioso instrumento de dinamização da protecção de dados
pessoais nos países ibero-americanos.
Actualmente em alguns países latino-americanos estão em curso um conjunto
de iniciativas legislativas que visam consignar e regulamentar o «direito
fundamental à protecção de dados pessoais», reconhecido aliás pela XIII
Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, no ponto 45 da sua
Declaração de Santa Cruz de la Sierra, aprovada na Bolívia, no final de 2003.
Nesse sentido, os trabalhos do V Encontro revestem-se de grande importância
como impulsionadores desse processo normativo, o que é aliás atestado pelos
representantes de alto nível que participam no Encontro. Por outro lado,
também a presença inédita dos PALOP será um marco relevante na sua
sensibilização para as matérias de protecção de dados pessoais, pretendendose lançar as bases de uma cooperação futura.
O V Encontro ibero-americano irá debater, aprofundadamente, a questão das
transferências internacionais de dados, em particular os fluxos de dados da
Europa para a América; o tratamento de dados pessoais no âmbito de estudos e
ensaios clínicos multicêntricos; as iniciativas recentes de administração
electrónica nos vários países e as suas implicações na protecção de dados dos
cidadãos, bem como o tratamento de dados pessoais de menores, com especial
destaque para a recolha e circulação de informação através da Internet.
O Encontro terá uma sessão de abertura pública, que conta com a presença do
Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, José Conde Rodrigues, e do
Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
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Garantias da Assembleia da República, Osvaldo de Castro. As restantes sessões
de trabalho do V Encontro serão fechadas.
A CNPD convida os órgãos de comunicação social a estarem presentes na sessão
de abertura do V Encontro ibero-americano de Protecção de Dados, na próxima
quinta-feira, dia 8, pelas 10 horas, no auditório do CEJ.
No dia 9 de Novembro, pelas 17 horas, a sessão de encerramento do Encontro e
apresentação de conclusões é aberta exclusivamente a jornalistas, que deverão
no entanto confirmar a sua presença.
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