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Síntese 

Os sistemas biométricos estão intimamente ligados às pessoas, visto que podem servir-se de 
uma característica individual única para efeitos de identificação e/ou autenticação. Embora os 
dados biométricos das pessoas possam ser apagados ou alterados, as fontes a partir das quais 
foram extraídos não podem, em geral, ser alteradas nem suprimidas. 

Os dados biométricos são utilizados com êxito e com eficácia na investigação científica, são 
um elemento-chave da ciência forense e um elemento precioso dos sistemas de controlo de 
acessos. Podem contribuir para aumentar o nível de segurança e para que os procedimentos de 
identificação e autenticação sejam fáceis, rápidos e práticos. No passado, a utilização desta 
tecnologia era cara e, devido a esta limitação de ordem económica, o impacto sobre a proteção 
dos dados pessoais era reduzido. A situação alterou-se drasticamente nos últimos anos. As 
análises do ADN tornaram-se mais rápidas e economicamente acessíveis a quase todos. 
Graças aos avanços tecnológicos, o espaço de armazenamento e a capacidade de 
processamento informático são agora mais baratos, possibilitando a existência de álbuns com 
milhões e milhões de fotografias em linha e em redes sociais. Os leitores de impressões 
digitais e os dispositivos de videovigilância são hoje aparelhos baratos. O desenvolvimento 
destas tecnologias contribuiu para que muitas operações sejam mais práticas, para a resolução 
de muitos crimes e para que os sistemas de controlo de acessos sejam mais fiáveis, mas 
também se traduz em novas ameaças aos direitos fundamentais. A discriminação genética 
tornou-se um problema real. A usurpação de identidade deixou de ser uma ameaça teórica. 

Enquanto outras novas tecnologias destinadas a grandes faixas da população e que suscitaram 
recentemente preocupações em matéria de proteção dos dados não estabelecem 
necessariamente uma ligação direta às pessoas (ou a obtenção desta ligação exige esforços 
consideráveis), os dados biométricos, pela sua própria natureza, estão diretamente ligados a 
cada pessoa em particular. Isto nem sempre é positivo e representa vários inconvenientes. Por 
exemplo, equipar os sistemas de videovigilância e os smartphones com sistemas de 
reconhecimento facial utilizando as bases de dados das redes sociais poderia pôr termo ao 
anonimato e à circulação das pessoas sem deixar rasto. Por outro lado, os leitores de 
impressões digitais, os leitores de padrões vasculares ou apenas o sorriso para uma câmara 
podem substituir cartões, códigos, senhas e assinaturas. 

Este parecer analisa estes e outros desenvolvimentos recentes, para maior sensibilização tanto 
das pessoas em causa como dos órgãos legislativos. Estas inovações técnicas, frequentemente 
apresentadas como tecnologias que só melhoram a experiência do utilizador e facilitam a 
utilização de aplicações, poderão conduzir a uma perda gradual da privacidade se não forem 
previstas garantias adequadas. Por conseguinte, este parecer indica medidas técnicas e 
organizativas destinadas a atenuar os riscos para a proteção de dados e a privacidade, que 
podem contribuir para evitar consequências negativas para a privacidade dos cidadãos 
europeus e o seu direito fundamental à proteção de dados. 
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O GRUPO DE TRABALHO PARA A PROTEÇÃO DAS PESSOAS NO QUE DIZ 
RESPEITO AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, 
 
instituído pela Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 
1995,  
 
tendo em conta o artigo 29.º e o artigo 30.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, da referida diretiva,  
 
tendo em conta o seu regulamento interno,  
 

ADOTOU O SEGUINTE PARECER 

 

1. Âmbito do parecer 
 

No documento de trabalho sobre biometria (GT80) de 2003, o Grupo de Trabalho do artigo 
29.º analisou as questões de proteção de dados relacionadas com a utilização de tecnologias 
emergentes com capacidade para ler e processar dados biométricos de forma eletrónica. Nos 
anos que entretanto passaram, a utilização desta tecnologia generalizou-se, quer no setor 
público quer no setor privado, e foram desenvolvidos vários novos serviços. As tecnologias 
biométricas, que no passado dependiam de recursos financeiros ou computacionais 
consideráveis, são hoje incomparavelmente mais rápidas e baratas. A utilização de leitores de 
impressões digitais é já uma prática corrente. A título de exemplo, alguns computadores 
portáteis incluem um leitor de impressões digitais para o controlo biométrico de acesso. Hoje 
em dia, os resultados das análises do ADN estão disponíveis em poucos minutos. Algumas 
das tecnologias mais recentes, como o reconhecimento de padrões vasculares ou o 
reconhecimento facial, estão já plenamente desenvolvidas. A sua utilização em diferentes 
situações do nosso quotidiano não se vai fazer esperar. As tecnologias biométricas estão 
estreitamente associadas a características individuais das pessoas e algumas delas podem ser 
utilizadas para revelar dados sensíveis. Além disso, muitas delas permitem o seguimento, 
localização ou estabelecimento do perfil automatizados de pessoas e, como tal, as seus 
potenciais consequências para a privacidade e o direito à proteção dos dados pessoais são 
significativas. O seu impacto está a aumentar devido à utilização cada vez mais generalizada 
destas tecnologias. Cada pessoa pode ser inscrita num ou em vários sistemas biométricos. 

O objetivo deste parecer é apresentar um quadro revisto e atualizado de orientações e 
recomendações unificadas de caráter geral sobre a aplicação dos princípios da privacidade e 
da proteção de dados às aplicações biométricas. Este parecer destina-se aos órgãos legislativos 
europeus e nacionais, à indústria dos sistemas biométricos e aos utilizadores destas 
tecnologias. 

2. Definições 
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As tecnologias biométricas não são novas e já foram analisadas em diversos pareceres deste 
grupo de trabalho. Esta secção destina-se a compilar as definições pertinentes, atualizando-as 
sempre que necessário. 

Dados biométricos: Como já referido pelo Grupo de Trabalho no Parecer 4/2007 (GT136), 
os dados biométricos podem ser definidos como: 

«Propriedades biológicas, características fisiológicas, traços físicos ou ações 
reproduzíveis, na medida em que essas características e/ou ações sejam 
simultaneamente únicas a essa pessoa e mensuráveis, mesmo que os padrões 
utilizados na prática para medi-las tecnicamente envolvam um certo grau de 
probabilidade.» 

Os dados biométricos alteram irremediavelmente a relação entre o corpo e a identidade, ao 
permitirem que as características do corpo humano sejam lidas por uma máquina e sujeitas a 
utilização posterior. 

Os dados biométricos podem ser armazenados e tratados de formas diferentes. Por vezes, as 
informações biométricas captadas relativamente a uma pessoa são armazenadas e tratadas de 
forma bruta, permitindo reconhecer a fonte de que provêm sem conhecimentos especiais, 
como é o caso da fotografia de um rosto ou de uma impressão digital ou a gravação de uma 
voz. Outras vezes, as informações biométricas brutas são tratadas de modo a extrair apenas 
determinadas características e/ou elementos e só estes são gravadas no modelo biométrico. 

Fonte de dados biométricos: A fonte de dados biométricos pode variar amplamente e inclui 
elementos físicos, fisiológicos, comportamentais ou psicológicas das pessoas. Segundo o 
Parecer 4/2007 (GT136):  

«As fontes de dados biométricos (por exemplo, as amostras de tecidos 
humanos) não podem ser consideradas em si dados biométricos, mas podem 
ser utilizadas para a recolha de dados biométricos (mediante a extração de 
informações).» 

Como já foi referido no GT80, há duas categorias principais de técnicas biométricas: 

- Em primeiro lugar, existem técnicas de tipo físico e fisiológico que avaliam as 
características fisiológicas das pessoas. Estas técnicas incluem a verificação das 
impressões digitais, a análise da imagem do dedo, o reconhecimento da íris, o exame 
da retina, o reconhecimento do rosto, o formato da mão, o reconhecimento da forma 
da orelha, a deteção do odor corporal, o reconhecimento da voz, a análise da estrutura 
do ADN e a análise dos poros da pele, etc. 

- Em segundo lugar, existem técnicas comportamentais que avaliam o comportamento 
das pessoas. Estas técnicas incluem a verificação da assinatura manuscrita, a análise 
da digitação, a análise do andar, a análise de padrões que indiquem intenções 
subconscientes como dizer uma mentira, etc. 

O domínio emergente das técnicas de tipo psicológico não deve ser esquecido. Nele se inclui 
a análise da resposta a situações concretas ou testes específicos de integração num perfil 
psicológico. 
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Modelo biométrico: Podem extrair-se elementos-chave a partir de dados biométricos em 
bruto (por exemplo, medições faciais a partir de uma imagem), que serão armazenados para 
tratamento ulterior em lugar dos próprios dados em bruto. São estes elementos que constituem 
o modelo biométrico dos dados. A definição da dimensão (quantidade de informações) do 
modelo é uma questão fundamental. Por um lado, a dimensão do modelo deve ser 
suficientemente grande para garantir a segurança (evitando sobreposições entre os diferentes 
dados biométricos ou substituições de identidade), mas, por outro, não deve ser demasiado 
grande, a fim de evitar o risco de reconstrução de dados biométricos. A criação do modelo 
deve ser um processo de sentido único, que impeça a regeneração dos dados biométricos em 
bruto a partir do modelo.  

Sistemas biométricos: Segundo o GT80, os sistemas biométricos são:  

«Aplicações de tecnologias biométricas, que permitem a identificação 
automática e/ou a autenticação/verificação de uma pessoa. As aplicações 
para fins de autenticação/verificação são frequentemente utilizadas para 
diversas tarefas em setores completamente diferentes e sob a 
responsabilidade de uma vasta gama de entidades.» 

Devido aos recentes avanços tecnológicos, hoje em dia também é possível utilizar os sistemas 
biométricos para efeitos de categorização/separação. 

Os riscos apresentados pelos sistemas biométricos resultam da própria natureza dos dados 
utilizados no tratamento. Por conseguinte, numa definição mais geral, pode dizer-se que são 
sistemas que extraem e posteriormente tratam dados biométricos. 

O tratamento de dados biométricos por um sistema biométrico inclui habitualmente processos 
diferentes, como a inscrição, o armazenamento e as correspondências: 

– Inscrição biométrica: Abrange todos os processos realizados pelo sistema 
biométrico destinados a extrair dados biométricos a partir de uma fonte biométrica e 
de os associar a uma pessoa. A quantidade e a qualidade dos dados necessários durante 
a inscrição deverão ser suficientes para permitir a sua identificação, autenticação, 
categorização ou verificação exatas, sem registar dados excessivos. A quantidade de 
dados extraídos de uma fonte biométrica durante a fase de inscrição tem de ser 
adequada à finalidade do tratamento e ao nível de desempenho do sistema biométrico. 

A fase de inscrição é, habitualmente, o primeiro contacto que as pessoas têm com um 
determinado sistema biométrico. Na maior parte dos casos, a inscrição implica a 
participação das pessoas (por exemplo, em caso de recolha de impressões digitais) e 
pode, por conseguinte, constituir uma oportunidade adequada para fornecer-lhes 
informações e um aviso de tratamento leal. No entanto, é também possível inscrever 
pessoas sem o seu conhecimento ou consentimento (caso, por exemplo, dos sistemas 
de câmaras de vídeo em circuito fechado com a funcionalidade de reconhecimento 
facial). A precisão e a segurança do processo de inscrição é essencial para o 
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desempenho de todo o sistema. As pessoas devem poder reinscrever-se num sistema 
biométrico para atualizar os dados biométricos registados.  

– Armazenamento biométrico: Os dados obtidos durante a inscrição podem ser 
armazenados localmente no centro de operações em que a inscrição decorrer (por 
exemplo, num leitor), para utilização posterior, ou num dispositivo que a pessoa traz 
consigo (por exemplo, num cartão inteligente), ou poderão ser enviados e 
armazenados numa base de dados centralizada à qual um ou mais sistemas biométricos 
têm acesso. 

– Correspondências biométricas: Trata-se do processo de comparação dos dados 
biométricos/modelo (obtidos durante a inscrição) com dados/modelos biométricos 
recolhidos a partir de uma nova amostra para efeitos de identificação, 
verificação/autenticação ou categorização. 

Identificação biométrica: A identificação de uma pessoa por um sistema biométrico 
consiste, em regra, no processo de comparação de dados biométricos dessa pessoa (obtidos no 
momento da identificação) com um determinado número de modelos biométricos 
armazenados numa base de dados (ou seja, um processo de correspondência «um para 
muitos»). 

Verificação/autenticação biométrica: A verificação de uma pessoa por parte de um sistema 
biométrico consiste, em regra, no processo de comparação de dados biométricos dessa pessoa 
(obtidos no momento da identificação) com um único modelo biométrico armazenado num 
dispositivo (ou seja, um processo de correspondência «um para muitos»). 

Categorização/separação biométrica: A categorização/separação de uma pessoa por um 
sistema biométrico consiste, habitualmente, no processo de estabelecer que os seus dados 
biométricos pertencem a um grupo com algumas características previamente definidas, a fim 
de atuar de uma forma específica. Neste caso, não é importante identificar ou verificar as 
pessoas, mas sim colocá-las automaticamente em determinada categoria. Por exemplo, um 
ecrã de publicidade pode mostrar anúncios diferentes em função da pessoa que estiver a ver, 
com base na idade e no sexo. 

Biometria multimodal: Pode ser definida como uma combinação de diversas tecnologias 
biométricas para aumentar a precisão ou o desempenho do sistema (também designada por 
biometria de níveis múltiplos). Os sistemas biométricos utilizam dois ou mais 
traços/modalidades biométricos da mesma pessoa no processo de correspondência. Estes 
sistemas podem funcionar de diferentes formas, quer recolhendo dados biométricos diferentes 
com sensores diferentes, quer recolhendo unidades múltiplas dos mesmos dados biométricos. 
Alguns estudos incluem nesta categoria também os sistemas que efetuam leituras múltiplas 
dos mesmos dados biométricos ou os que utilizam algoritmos múltiplos para proceder à 
extração na mesma amostra biométrica. Os exemplos de sistemas biométricos multimodais 
são o passaporte eletrónico da UE, bem como os serviços VISIT de identificação biométrica 
dos Estados Unidos. 
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Precisão: Quando se utilizam sistemas biométricos, é difícil obter resultados 100 % fiáveis. 
Isto pode ficar a dever-se às diferenças dos ambientes em que os dados são obtidos 
(iluminação, temperatura, etc.) e às diferenças entre os equipamentos utilizados (câmaras, 
dispositivos de scanning, etc.). Os medidores convencionais de avaliação do desempenho 
mais utilizadas são a taxa de erro de aceitação (false accept rate – FAR) e a taxa de erro de 
rejeição (false reject rate – FRR), que podem ser ajustados ao sistema em utilização:  

- Taxa de erro de aceitação: trata-se da probabilidade de um sistema biométrico 
identificar incorretamente uma pessoa ou não rejeitar um impostor. Mede a 
percentagem das introduções inválidas de dados que são incorretamente aceites. É 
também conhecida como a taxa de falsos positivos.  

- Taxa de erro de rejeição: trata-se da probabilidade de o sistema proceder a uma 
rejeição falsa. Uma rejeição falsa ocorre quando não é reconhecida a correspondência 
entre uma pessoa e o seu próprio modelo biométrico existente. É também conhecida 
como a taxa de falsos negativos. 

Uma boa afinação e configuração do sistema permite minimizar os erros graves dos sistemas 
biométricos para o nível permitido para uma utilização operacional, reduzindo os riscos 
resultantes de avaliações incorretas. Um sistema perfeito terá uma taxa zero de erro de 
aceitação e erro de rejeição, mas, mais frequentemente, estas são inversamente proporcionais: 
o aumento da taxa de erro de aceitação reduz muitas vezes o nível da taxa de erro de rejeição. 

É importante avaliar as finalidades do tratamento de dados, as taxas de erro de aceitação e 
rejeição e a dimensão da população, quando se avalia se a precisão de determinado sistema 
biométrico é aceitável ou não. Além disso, a avaliação da precisão de um sistema biométrico 
pode também ter em conta a capacidade para detetar uma amostra viva. Por exemplo, podem 
ser copiadas impressões digitais latentes, que depois são utilizadas para criar dedos falsos. 
Um leitor de impressões digitais não deve ser enganado e levado a efetuar uma identificação 
positiva numa situação deste tipo. 

3. Análise jurídica 
 
O quadro normativo aplicável é a diretiva da proteção de dados (95/46/CE). O Grupo de 
Trabalho já referiu, no parecer GT80, que os dados biométricos são, na maioria dos casos, 
dados pessoais. Por conseguinte, só podem ser tratados se existir uma base jurídica e se o 
tratamento for adequado, pertinente e não excessivo relativamente à finalidade para que são 
recolhidos e/ou tratados posteriormente. 

Finalidade  

Uma condição prévia para a utilização de dados biométricos é a definição clara da finalidade 
para que os dados biométricos são recolhidos e tratados, atendendo aos riscos existentes para 
a proteção dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas. 
 
Os dados biométricos podem, por exemplo, ser recolhidos para garantir ou aumentar a 
segurança dos sistemas de tratamento, através da aplicação de medidas adequadas para 



 

 8

proteger os dados pessoais contra o acesso não autorizado. Em princípio, nada impede a 
aplicação de medidas de segurança adequadas baseadas em elementos biométricos dos 
responsáveis pelo tratamento, a fim de garantir um nível de segurança adequado relativamente 
aos riscos decorrentes do tratamento e à natureza dos dados pessoais a proteger. No entanto, 
não devemos esquecer que a utilização das tecnologias biométricas não garante, por si só, 
uma segurança acrescida, porque muitos dos dados biométricos podem ser recolhidos sem o 
conhecimento da pessoa em causa. Quanto maior for o nível de segurança desejado, menor 
será a capacidade dos dados biométricos para garantir, por si sós, esse nível. 

O princípio da limitação da finalidade tem de ser respeitado, juntamente com os outros 
princípios de proteção de dados; em especial, os princípios da proporcionalidade, da 
necessidade e da minimização dos dados devem ser tidos em conta ao definir as diversas 
finalidades de uma aplicação. Sempre que possível, a pessoa a que os dados se referem deve 
ter a possibilidade de escolher entre as diversas finalidades de uma aplicação com múltiplas 
funcionalidades, em especial se uma ou várias delas implicar o tratamento de dados 
biométricos. 

Exemplo: 
A utilização de dispositivos eletrónicos com determinados procedimentos de autenticação 
baseados em dados biométricos foi recomendada relativamente às medidas de segurança a 
tomar em caso de: 
- tratamento de dados pessoais recolhidos por operadores telefónicos durante escutas 

telefónicas autorizadas por um tribunal; 
- acesso aos dados de tráfego (e dados de localização) retidos para efeitos de justiça pelos 

prestadores de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, ou de uma rede 
pública de comunicações, e acesso às instalações em que esses dados são tratados; 

- recolha e armazenamento de dados genéticos e amostras biológicas. 
 
As fotografias na Internet, em redes sociais e em aplicações de gestão ou partilha de 
fotografias em linha não podem ser posteriormente tratadas de modo a extrair modelos 
biométricos ou inscrevê-las num sistema biométrico que permite reconhecer automaticamente 
as pessoas nas imagens (reconhecimento facial), sem uma base jurídica específica (por 
exemplo, autorização) para esta nova finalidade. Se existir uma base jurídica para esta 
finalidade secundária, o tratamento deve igualmente ser adequado, pertinente e não excessivo 
relativamente a ela. Se a pessoa a que os dados se referem tiver consentido no tratamento das 
fotografias em que aparece de forma a identificá-la automaticamente com uma etiqueta (tag) 
num álbum de fotografias em linha que dispõe de um algoritmo de reconhecimento facial, 
este tratamento deve respeitar os princípios de proteção de dados: os dados biométricos que, 
após a colocação de etiquetas com o nome, alcunha ou qualquer outro texto indicado pela 
pessoa em causa, deixem de ser necessários, devem ser apagados. A criação de uma base 
permanente de dados biométricos não é, a priori, necessária para esta finalidade. 
 

Proporcionalidade 
 
A utilização de dados biométricos levanta a questão da proporcionalidade de cada categoria de 
dados tratados, à luz da finalidade para a qual são tratados. Visto que os dados biométricos só 
podem ser utilizados se esta utilização for adequada, pertinente e não excessiva, é necessário 
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avaliar rigorosamente a necessidade e proporcionalidade dos dados tratados e também se a 
finalidade poderia ser atingida de forma menos invasiva.  
 
Ao analisar a proporcionalidade de um sistema biométrico proposto, deve ponderar-se 
previamente se o sistema é necessário para suprir a necessidade identificada, isto é, se é 
essencial para suprir essa necessidade e não se é o mais prático ou o que tem melhor relação 
custo-eficácia. Um segundo elemento a ter em conta é a probabilidade de o sistema ser eficaz 
para suprir essa necessidade pelo facto de recorrer às características específicas da tecnologia 
biométrica que tenciona utilizar1. Um terceiro aspeto a considerar é se a perda de privacidade 
que daí decorre é proporcional aos benefícios previstos. Se o benefício for relativamente 
pouco significativo, nomeadamente uma maior conveniência ou uma ligeira redução de 
custos, então a perda de privacidade não é adequada. O quarto aspeto a ter em conta na 
avaliação da adequação de um sistema biométrico é o de indagar se haverá meios menos 
invasivos que permitem atingir o objetivo desejado2. 

 
Exemplo: 
Num clube de ginástica, um sistema biométrico centralizado baseado na recolha de 
impressões digitais é instalado para dar acesso às salas de ginástica e outros serviços conexos 
apenas aos clientes que tiverem pago a mensalidade. 
Para que este sistema funcione, é necessário armazenar as impressões digitais de todos os 
clientes e membros do pessoal. Esta aplicação biométrica afigura-se desproporcionada em 
relação à necessidade de controlar o acesso ao clube e facilitar a gestão das inscrições. Pode 
facilmente imaginar-se que outras meios, tais como uma simples lista de controlo ou a 
utilização de etiquetas RFID ou cartões de banda magnética, que não implicam o tratamento 
de dados biométricos, seriam igualmente praticáveis e eficazes. 
 

O Grupo de Trabalho alerta para os riscos decorrentes da utilização de dados biométricos para 
efeitos de identificação em grandes bases de dados centralizadas, devido às consequências 
potencialmente nocivas para as pessoas a que os dados se referem. 

Devem ser tidas em consideração as elevadas consequências para a dignidade das pessoas em 
causa e as implicações de tais sistemas em termos de direitos fundamentais. Tendo em conta a 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre o artigo 8.º dessa 
convenção, o Grupo de Trabalho sublinha que qualquer interferência no direito de proteção 
dos dados só será permitida se for feita em conformidade com a lei e se for necessária, numa 
sociedade democrática, para proteger um interesse público importante3. 

                                                 
1 Os dados biométricos serão utilizadas para efeitos de verificação ou identificação: um elemento de 

identificação biométrico pode ser considerado tecnicamente adequado para uma e não para outra (por 
exemplo, as tecnologias caracterizadas por reduzidas taxas de erro de rejeição devem preferir-se aos 
sistemas concebidos para a identificação para fins de controlo policial). 

2 Por exemplo, cartões inteligentes ou outros métodos que não recolhem nem centralizam informações 
biométricas para efeitos de autenticação. 

3 Cf. Tribunal de Justiça da União Europeia, acórdão de 20 de maio de 2003, processos apensos C-465/00, 
C-138/01 e C-139/01 (Rechnungshof/Österreichischer Rundfunk e outros), Tribunal Europeu dos Direitos 
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Para garantir o preenchimento destas condições, é necessário especificar o objetivo a atingir 
pelo sistema e avaliar a proporcionalidade dos dados a incluir no sistema e o referido objetivo. 

Para este efeito, o responsável pelo tratamento dos dados deve determinar se o tratamento e 
seus mecanismos, as categorias dos dados a recolher e tratar e a transferência de informações 
constantes da base de dados são necessários e indispensáveis. As medidas de segurança 
adotadas devem ser adequadas e eficazes. O responsável pelo tratamento tem de considerar os 
direitos a atribuir às pessoas em causa e garantir que a aplicação dispõe de um mecanismo 
próprio para o exercício desses direitos. 

 
Exemplo: 
Utilização de dados biométricos para efeitos de identificação. Os sistemas que analisam o 
rosto das pessoas e os sistemas que analisam o ADN das pessoas podem contribuir muito 
eficazmente para a luta contra a criminalidade e revelar de forma eficiente a identidade de 
desconhecidos suspeitos da prática de crimes graves. Porém, se estes sistemas forem 
utilizados em larga escala produzem efeitos secundários graves. No caso de reconhecimento 
facial em que os dados biométricos podem ser facilmente captados sem o conhecimento da 
pessoa em causa, a utilização generalizada poria termo ao anonimato nos espaços públicos e 
permitiria até localizar efetivamente as pessoas. No caso de dados do ADN, a utilização desta 
tecnologia implica o risco de revelação de dados sensíveis sobre o estado de saúde das 
pessoas. 
 

Precisão 

Os dados biométricos tratados devem ser precisos e relevantes relativamente à finalidade para 
que foram recolhidos. Os dados devem ser precisos no momento da inscrição e ao estabelecer 
a ligação entre a pessoa e os dados biométricos. A precisão no momento da inscrição é 
também importante para a prevenção da usurpação de identidade. 

Os dados biométricos são únicos e a maioria deles gera um único modelo ou imagem. Se 
forem amplamente utilizados, em especial relativamente a uma parte substancial da 
população, os dados biométricos podem ser considerados como um elemento de identificação 
de aplicação geral, na aceção da Diretiva 95/46/CE. O artigo 8.º, n.º 7, desta diretiva seria 
então aplicável e os Estados-Membros teriam de determinar as condições para proceder ao 
tratamento desses dados. 

Minimização dos dados 

Pode surgir uma dificuldade específica, dado que muitas vezes os dados biométricos contêm 
mais informações do que o necessário para as funções de correspondência. O princípio da 
minimização dos dados tem de ser aplicado pelo responsável pelo tratamento dos dados. Em 
primeiro lugar, isto significa que apenas as informações necessárias e não todas as 
informações disponíveis devem ser tratadas, transmitidas ou armazenadas. Em segundo lugar, 
                                                                                                                                                         

do Homem, acórdão de 4 de dezembro de 2008, processos n.os 30562/04 e 30566/04 (S. e Marper/Reino 
Unido), e acórdão de 19 de julho de 2011, processos n.os 30089/04, 14449/06, 24968/07, 13870/08, 
36363/08, 23499/09, 43852/09 e 64027/09 (Goggins e outros/Reino Unido). 
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o responsável pelo tratamento deve garantir que a configuração por defeito promove a 
proteção de dados, sem ter de aplicá-la. 

Período de retenção 
 
O responsável pelo tratamento deve determinar um período de retenção dos dados biométricos 
que não deve ser mais longo do que o necessário para a prossecução das finalidades para que 
foram recolhidos ou do tratamento posterior. O responsável pelo tratamento deve assegurar 
que os dados, ou perfis deles decorrentes, são definitivamente apagados no final do período de 
retenção.  
 
Deve ser claramente marcada a diferença entre os dados pessoais gerais que poderão ser 
necessários por um período mais longo e os dados biométricos que já não são necessários, por 
exemplo se a pessoa em causa deixar de ter acesso a uma zona específica.  
 
Exemplo: 
Um empregador utiliza um sistema biométrico para controlar o acesso a uma área restrita. Se 
as funções de um empregado deixarem de implicar o acesso a essa área restrita (em caso de 
mudança de cargo ou de responsabilidades, por exemplo), os seus dados biométricos devem 
ser apagados, uma vez que a finalidade para a qual foram recolhidos deixa de ser aplicável. 
 
 

3.1.  Legitimidade do tratamento 
O tratamento de dados biométricos deve assentar num dos princípios de legitimidade 
previstos no artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE. 

3.1.1. Consentimento, artigo 7.º, alínea a) 
O primeiro princípio de legitimidade, previsto na alínea a) do artigo 7.º, é o consentimento da 
pessoa em causa para o tratamento. De acordo com o artigo 2.º, alínea h), da diretiva da 
proteção de dados, o consentimento deve ser uma manifestação de vontade, livre, específica e 
informada da pessoa em causa. Deve ficar claro que o consentimento não pode ser obtido 
livremente através da aceitação obrigatória dos termos e condições gerais nem através de 
opções de exclusão (inação entendida como aceitação). Além disso, o consentimento tem de 
ser revogável. A este respeito, no parecer sobre a definição de consentimento, o Grupo de 
Trabalho sublinhou vários aspetos importantes deste conceito: a validade do consentimento; o 
direito das pessoas de retirar o seu consentimento; consentimento dado antes do início do 
tratamento; requisitos de qualidade e acessibilidade das informações4.  

Nas muitas situações em que os dados biométricos são tratados sem uma alternativa válida, 
como uma senha ou um cartão de banda magnética, não é possível considerar que o 
consentimento é dado livremente. Por exemplo, um sistema que dissuada as pessoas a que os 
dados se referem de o utilizar (por exemplo, se o utilizador perder demasiado tempo ou se for 
muito complicado) não podem ser considerados como uma alternativa válida, pelo que não 
levariam a um consentimento válido.  

                                                 
4 GT187, Parecer 15/2011 sobre a definição de consentimento. 
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Exemplos: 
Na ausência de outros motivos legítimos alternativos, um sistema de autenticação biométrico 
poderia ser utilizado para controlar o acesso a um clube de vídeo apenas se os clientes 
puderem escolher fazer parte deste sistema. Tal significa que o dono do clube deve 
disponibilizar mecanismos alternativos, menos invasivos. Com um sistema deste tipo, os 
clientes que não queiram ou não possam ser objeto de recolha das impressões digitais devido 
à sua situação pessoal podem recusar-se a participar. Uma opção única entre não utilizar um 
serviço ou facultar os próprios dados biométricos é um forte indício de que o consentimento 
não foi dado livremente, pelo que não pode ser considerado um motivo legítimo. 
 
Num jardim de infância é instalado um digitalizador (scanner) de padrões vasculares para 
controlar os adultos que entram (pais e membros do pessoal), quer tenham o direito de entrar 
quer não. Para que este sistema funcione, é necessário armazenar as impressões digitais de 
todos os clientes e membros do pessoal. O consentimento seria uma base jurídica questionável 
especialmente para os trabalhadores, visto que efetivamente não podem recusar a utilização 
do sistema. Seria igualmente discutível para os pais, caso não possam utilizar um método 
alternativo para entrar no jardim de infância. 
 
Embora possa existir uma forte presunção de que o consentimento é fraco, devido ao habitual 
desequilíbrio entre empregador e empregado, o Grupo de Trabalho não exclui esta 
possibilidade, «desde que haja garantias suficientes de que o consentimento é realmente 
livre»5. 

Deste modo, o consentimento em contexto laboral deve ser avaliado e devidamente 
justificado. Em vez de procurarem obter o consentimento, os empregadores poderiam avaliar 
se é comprovadamente necessário utilizar dados biométricos dos empregados com uma 
finalidade legítima e ponderar essa necessidade face aos direitos e liberdades fundamentais 
dos trabalhadores. Nos casos em que a necessidade possa ser devidamente justificada, a base 
jurídica do tratamento poderia assentar no interesse legítimo do responsável pelo tratamento 
dos dados, na aceção da alínea f) do artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE. O empregador deve 
procurar sempre o meio menos invasivo, escolhendo se possível um método não biométrico. 

Contudo, como se refere no ponto 3.1.3, pode haver casos em que a utilização de um sistema 
biométrico pode ser do interesses legítimo do responsável pelo tratamento. Nestes casos não 
será exigido o consentimento. 

O consentimento só é válido quando forem dadas informações suficientes sobre a utilização 
de dados biométricos. Uma vez que os dados biométricos podem ser utilizados como 
elemento de identificação universal, o fornecimento de informações claras e facilmente 
acessíveis acerca do modo de utilização dos dados em questão deve ser considerado 
absolutamente necessário para garantir um tratamento leal. Por conseguinte, este é um 
requisito crucial para a validade do consentimento para a utilização de dados biométricos. 

                                                 
5  GT187, Parecer 15/2011 sobre a definição de consentimento. 
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Exemplos: 
A validade do consentimento num sistema de controlo de acesso que utiliza impressões 
digitais depende do fornecimento de informações sobre a criação, pelo sistema, de um modelo 
que é único desse sistema. Se for utilizado um algoritmo que cria o mesmo modelo biométrico 
em diversos sistemas biométricos, a pessoa a que os dados se referem tem de saber que pode 
ser reconhecido em vários sistemas biométricos diferentes. 
 
Alguém carrega uma fotografia sua num álbum na Internet. A inscrição desta fotografia num 
sistema biométrico exige o consentimento explícito com base em informações exaustivas 
sobre aquilo que se fará com os dados biométricos, por quanto tempo e para que finalidades 
são tratados. 
Visto que o consentimento pode ser revogado a todo o tempo, os responsáveis pelo tratamento 
dos dados devem utilizar meios técnicos que podem inverter a utilização de dados biométricos 
nos seus sistemas. Um sistema biométrico que funciona com base no consentimento deve, 
assim, ter capacidade para remover eficazmente todas as ligações de identidade que tiver 
criado. 

3.1.2.  Contrato, artigo 7.º, alínea b) 
O tratamento de dados biométricos pode ser necessário para a execução de um contrato no 
qual a pessoa em causa é parte ou pode ser necessário para tomar medidas a pedido da pessoa 
em causa antes de celebrar o contrato. Contudo, é de salientar que, em geral, isto só se aplica 
quando são prestados serviços biométricos puros. Esta base jurídica não pode ser utilizada 
para legitimar um serviço secundário que consiste na inscrição de uma pessoa num sistema 
biométrico. Se este serviço puder ser separado do serviço principal, o contrato celebrado para 
a prestação do serviço principal não pode legitimar o tratamento de dados biométricos. Os 
dados pessoais não são mercadorias que podem ser solicitados em troca de um serviço, pelo 
que os contratos que o preveem ou os contratos que oferecem um serviço apenas se alguém 
autorizar o tratamento dos seus dados biométricos para outro serviço não podem servir de 
base jurídica para o tratamento. 
 
Exemplos: 
a) Dois irmãos entregam amostras de cabelo num laboratório, para a realização de um teste de 
ADN para determinar se são verdadeiramente irmãos. O contrato com o laboratório para a 
realização do teste constitui base jurídica suficiente para o registo e o tratamento dos dados 
biométricos. 
 
b) Alguém coloca uma fotografia para mostrar aos amigos no seu álbum numa rede social. Se 
o contrato (condições de serviço) prevê que a utilização do serviço está dependente da 
inscrição deste utilizador num sistema biométrico, esta disposição não constitui base jurídica 
suficiente para a inscrição. 

 
3.1.3. Obrigação legal, artigo 7.º, alínea c) 

Outro fundamento legal para o tratamento de dados pessoais é se o tratamento for necessário 
para cumprir uma obrigação legal à qual o responsável pelo tratamento esteja sujeito. É o que 
se passa em alguns países para a emissão e/ou utilização de passaportes6 e vistos7. 
                                                 
6 As impressões digitais foram integradas nos passaportes em conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 2252/2004 do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, e nas autorizações de residência em conformidade 
com o Regulamento n.º 1030/2002 do Conselho, de 13 de junho de 2002. 
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3.1.4. Interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados, artigo 7.º, 

alínea f) 
Em conformidade com o artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE, o tratamento de dados biométricos 
pessoais pode também ser legítimo se «for necessário para prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, 
desde que não prevaleçam sobre os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais da 
pessoa em causa.» 
 
Isto significa que há casos em que a utilização de sistemas biométricos é do interesse legítimo 
do responsável pelo tratamento. Porém, este interesse só é legítimo se o responsável pelo 
tratamento puder demonstrar que o seu interesse prevalece objetivamente sobre o direito da 
pessoa em causa de não ser inscrito num sistema biométrico. Quando, por exemplo, a 
segurança de áreas de elevado risco deve ser garantida por um mecanismo com capacidade 
para verificar com precisão o direito de acesso das pessoas, a utilização de um sistema 
biométrico pode ser no interesse legítimo do responsável pelo tratamento. No exemplo 
seguinte, relativo a um sistema biométrico de controlo do acesso a um laboratório, o 
responsável pelo tratamento não pode propor aos trabalhadores um mecanismo alternativo 
sem comprometer diretamente a segurança da área reservada, uma vez que não existem meios 
alternativos menos invasivos para alcançar um nível de segurança adequado. Por conseguinte, 
é do seu interesse legítimo aplicar o sistema e nele inscrever um determinado número de 
empregados, sem ser necessário obter o seu consentimento. Todavia, mesmo que o interesse 
legítimo do responsável pelo tratamento for um fundamento válido para o tratamento, todos 
os outros princípios de proteção de dados continuam, como sempre, a ser aplicáveis, 
designadamente os princípios da proporcionalidade e da minimização dos dados. 
 
Exemplo: 
Numa empresa que faz investigação sobre vírus perigosos, um dos laboratórios dispõe, para 
efeitos de segurança, de portas que só abrem após a verificação das impressões digitais e da 
íris, por scanner. Este sistema destina-se a garantir que só as pessoas familiarizadas com os 
riscos específicos, com formação e que a empresa considera dignos de confiança podem fazer 
experiências com aqueles materiais perigosos. O interesse legítimo da empresa, de assegurar 
que só as pessoas autorizadas têm acesso a uma área reservada para reduzir os riscos 
decorrentes do acesso a essa área, é consideravelmente superior à vontade das pessoas de que 
os seus dados biométricos não sejam tratados. 
 

                                                                                                                                                         
7 O registo de elementos de identificação biométricos no Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) foi 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 767/2008, de 9 de julho de 2008, relativo ao Sistema de Informação 
sobre Vistos (VIS) e ao intercâmbio de dados entre os Estados-Membros sobre os vistos de curta duração 
(Regulamento VIS). Cf. também o Parecer n.º 3/2007 sobre a proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera as Instruções Consulares Comuns destinadas às missões diplomáticas e 
postos consulares de carreira no que diz respeito à introdução de dados biométricos, incluindo as disposições 
relativas à organização da receção e do tratamento dos pedidos de visto [COM(2006)269 final], GT134; 
Parecer n.º 2/2005 sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e ao intercâmbio de dados entre os Estados Membros sobre os 
vistos de curta duração [COM(2004)835 final] GT110; Parecer n.º 7/2004 sobre a inclusão de elementos 
biométricos nas autorizações de residência e nos vistos, tendo em conta a criação do Sistema Europeu de 
Informação sobre Vistos (VIS) GT96. 
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Em regra, a utilização de dados biométricos para garantir a segurança de bens e pessoas 
singulares não pode ser considerada como um interesse legítimo superior aos interesses ou 
direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa. Pelo contrário, o tratamento de dados 
biométricos só pode ser justificado enquanto meio necessário garantir a segurança de bens 
e/ou pessoas se houver provas, baseadas em circunstâncias objetivas e documentadas, da 
existência concreta de um risco considerável. Para este efeito, o responsável pelo tratamento 
deve provar a existência de circunstâncias específicas que representam um risco considerável, 
que o responsável pelo tratamento deve avaliar com especial atenção. Em conformidade com 
o princípio da proporcionalidade, o responsável pelo tratamento, face a situações de elevado 
risco, é obrigado a verificar se existem eventuais medidas alternativas igualmente eficazes 
mas menos invasivas em relação aos objetivos a alcançar e a optar por essas alternativas. 
A existência das circunstâncias em questão deve também ser analisada periodicamente. 
Consoante os resultados desta análise, qualquer operação de tratamento de dados que deixe de 
se considerar justificada deve ser terminada ou suspensa. 
 

3.2. Responsável pelo tratamento e subcontratante  
A Diretiva 95/46/CE prevê obrigações a cumprir pelos responsáveis pelo tratamento sempre 
que procederem ao tratamento de dados pessoais. No contexto da biometria, vários tipos de 
entidades podem ser responsáveis pelo tratamento de dados, por exemplo os empregadores, as 
autoridades de polícia ou de imigração. 

O Grupo de Trabalho recorda as orientações fornecidas no seu parecer sobre os conceitos de 
responsável pelo tratamento e subcontratante8, que inclui precisões sobre o modo de 
interpretar estas definições fundamentais da diretiva.  

3.3. Tratamento automatizado (artigo 15.º da diretiva) 
Quando os sistemas que se baseiam no tratamento de dados biométricos são utilizados, deve 
ser dada especial atenção às potenciais consequências discriminatórias para as pessoas que o 
sistema rejeita. Além disso, a fim de proteger o direito individual de não estar sujeito a uma 
medida prejudicial baseada unicamente no tratamento automatizado de dados, devem ser 
previstas garantias adequadas, como intervenções humanas, soluções ou mecanismos que 
permitam à pessoa em causa apresentar o seu ponto de vista. 
 
Nos termos do artigo 15.º da Diretiva 95/46/CE, «os Estados-Membros reconhecerão a 
qualquer pessoa o direito de não ficar sujeita a uma decisão que produza efeitos na sua 
esfera jurídica ou que a afete de modo significativo, tomada exclusivamente com base num 
tratamento automatizado de dados destinado a avaliar determinados aspetos da sua 
personalidade, como por exemplo a sua capacidade profissional, o seu crédito, confiança de 
que é merecedora, comportamento». 

3.4.  Transparência e informação das pessoas em causa 
De acordo com o princípio do tratamento leal, as pessoas a que os dados dizem respeito 
devem ter conhecimento da recolha e/ou utilização dos seus dados biométricos (artigo 6.º da 
Diretiva 95/46/CE). Todos os sistemas que recolham esses dados sem o conhecimento das 
pessoas em causa devem ser evitados. 
 
                                                 
8  GT169, Parecer 1/2010 sobre os conceitos de «responsável pelo tratamento» e «subcontratante». 
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O responsável pelo tratamento deve garantir que as pessoas a que os dados se referem sejam 
adequadamente informadas sobre os elementos essenciais do tratamento, em conformidade 
com o artigo 10.º da diretiva da proteção de dados, tais como a identidade do responsável, as 
finalidades do tratamento, o tipo de dados, a duração do tratamento, os direitos das pessoas 
em causa de acesso, retificação e supressão dos dados e o direito de retirar o seu 
consentimento, e informações sobre os destinatários ou categorias de destinatários a quem os 
dados são divulgados. Dado que o responsável pelo tratamento de um sistema biométrico é 
obrigado a informar as pessoas em causa, os dados biométricos de alguém não podem ser 
obtidos sem o seu conhecimento. 

3.5. Direito de acesso a dados biométricos 
As pessoas em causa têm o direito de obter junto dos responsáveis pelo tratamento acesso aos 
seus dados, incluindo, em geral, os dados biométricos. As pessoas em causa têm também o 
direito de acesso aos perfis eventualmente criados com base nesses dados biométricos. Se o 
responsável pelo tratamento tiver de verificar a identidade das pessoas em causa para 
conceder o referido acesso, é essencial que este seja facultado sem proceder ao tratamento de 
dados pessoais adicionais.  
 

3.6.  Segurança dos dados  
Os responsáveis pelo tratamento dos dados devem aplicar as medidas técnicas e organizativas 
adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda 
acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, bem como contra qualquer 
outra forma de tratamento ilícito9. 
 
Quaisquer dados recolhidos e armazenados devem ser adequadamente protegidos. Os 
criadores de sistemas devem colaborar com peritos de segurança, no intuito de garantir que as 
vulnerabilidades no domínio da segurança são devidamente cobertas, em especial quando se 
procede à migração dos sistemas existentes para a Internet. 
 

3.7. Garantias para pessoas com necessidades especiais 
A utilização de dados biométricos pode ter elevadas consequências para a dignidade, a 
privacidade e o direito à proteção de dados das pessoas vulneráveis, como crianças, pessoas 
idosas e pessoas fisicamente incapazes de completar com êxito o processo de inscrição. Tendo 
em conta as consequências potencialmente nocivas para as referidas pessoas, devem prever-se 
requisitos mais exigentes no processo de avaliação de impacto de qualquer medida que possa 
afetar a dignidade individual, ponderando a sua necessidade e proporcionalidade, bem como 
as possibilidades do exercício individual à proteção dos dados, para que a medida seja 
considerada aceitável. Devem ser previstas garantias adequadas contra os riscos de 
estigmatização ou discriminação dessas pessoas, devido à idade ou à incapacidade para se 
inscrever. 

Relativamente à introdução de uma obrigação jurídica generalizada de recolha de elementos 
de identificação biométricos destes grupos, nomeadamente as crianças e os idosos nos 
controlos nas fronteiras para efeitos de identificação, o Grupo de Trabalho considerou que, 

                                                 
9  Artigo 17.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE. 
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«por motivos atinentes à dignidade da pessoa e para assegurar a fiabilidade do 
procedimento, a recolha e o tratamento das impressões digitais devem ser limitados em 
relação às crianças e aos idosos e que o limite de idade deve ser coerente com os limites de 
idade em vigor a nível de outras grandes bases de dados biométricas da UE (designadamente 
a Eurodac)»10. 

Em qualquer caso, as garantias específicas (como procedimentos adequados de recuperação 
de falhas) devem ser aplicadas de forma a garantir o respeito pela dignidade do ser humano e 
pelas liberdades fundamentais de qualquer pessoa que seja incapaz de completar o processo 
de inscrição com êxito, evitando, assim, sobrecarregar essa pessoa com as imperfeições do 
sistema técnico11. 

3.8. Dados sensíveis 
Alguns dados biométricos podem ser considerados sensíveis, na aceção do artigo 8.º da 
Diretiva 95/46/CE, em especial os dados que revelem a origem racial ou étnica ou os dados 
relativos à saúde. Os dados do ADN, por exemplo, incluem frequentemente dados de saúde 
ou podem revelar a origem racial ou étnica. Neste caso, os dados do ADN são dados sensíveis 
e devem aplicar-se as garantias especiais previstas no artigo 8.º, além dos princípios gerais de 
proteção de dados consagrados na diretiva. Para avaliar a sensibilidade dos dados tratados por 
um sistema biométrico, é importante ter igualmente em conta o contexto em que o tratamento 
é feito12. 

3.9. Papel das autoridades nacionais de proteção de dados 
Tendo em conta a crescente normalização das tecnologias biométricas para a 
interoperabilidade, é geralmente aceite que o armazenamento centralizado dos dados 
biométricos aumenta não só o risco de utilização dos dados biométricos como chave para 
interligar várias bases de dados (que poderão levar à criação de perfis individuais 
pormenorizados), como também os perigos específicos da reutilização desses dados para 
finalidades incompatíveis, especialmente no caso de acesso não autorizado. 

O Grupo de Trabalho recomenda que os sistemas que utilizam dados biométricos como chave 
para interligar várias bases de dados exijam garantias adicionais, visto ser provável que este 
tipo de tratamento apresente riscos específicos para os direitos e liberdades das pessoas em 
causa (artigo 20.º da Diretiva 95/46/CE). A fim de prever garantias adequadas e, em 
particular, de reduzir os riscos para as pessoas em causa, o responsável pelo tratamento deve 
consultar a autoridade nacional de proteção de dados competente antes da introdução deste 
tipo de medidas. 

 

                                                 
10 Parecer n.° 3/2007 sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as 

Instruções Consulares Comuns destinadas às missões diplomáticas e postos consulares de carreira no que diz 
respeito à introdução de dados biométricos, incluindo as disposições relativas à organização da receção e do 
tratamento dos pedidos de visto [COM(2006)269 final]. 

11 Cf. GT134, Parecer n.º 3/2007, p. 8. 
12  Cf. Parecer do GT29 sobre categorias especiais de dados («dados sensíveis»), Ref. Ares (2011)444105 – 

20.4.2011. 
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4. Novos desenvolvimentos, novas tendências tecnológicas, novos cenários 
 

4.1. Introdução 
As tecnologias biométricas foram utilizadas durante muito tempo sobretudo pelas autoridades 
governamentais, mas recentemente a situação alterou-se e as empresas passaram a ter um 
papel de relevo na utilização destas tecnologias e no desenvolvimento de novos produtos. 

Um dos principais motivos para esta evolução foi o amadurecimento da tecnologia, de modo a 
aperfeiçoar os sistemas biométricos que apenas funcionavam bem em determinadas condições 
e agora adaptam-se a uma utilização mais alargada numa vasta gama de ambientes diferentes. 
Neste sentido, a biometria está, em alguns casos, a substituir ou reforçar os métodos de 
identificação convencionais, em especial os que assentam em múltiplos fatores de 
identificação necessários para sistemas fortes de autenticação. As tecnologias biométricas são 
também cada vez mais utilizadas em aplicações com capacidade para identificar alguém de 
forma rápida e prática, mas com um nível de precisão mais baixo. 

A utilização de tecnologias biométricas está também gradualmente a divulgar-se para além da 
sua esfera de aplicação inicial: identificação e autenticação com vista à análise do 
comportamento, vigilância e prevenção de fraudes. 

Os avanços das tecnologias e redes informáticas estão também a levar ao aumento do que se 
considera a segunda geração das tecnologias biométricas, assente na utilização de traços 
comportamentais e psicológicos, isoladamente ou combinados com outros sistemas clássicos, 
formando sistemas multimodais. Para completar o quadro, assiste-se a uma mudança gradual 
no sentido da utilização da biometria em ambientes inteligentes e nos desenvolvimentos de 
computação omnipresente. 

4.2. Novas tendências da biometria 
Há uma série de tecnologias biométricas que podem ser consideradas tecnologias maduras 
com várias aplicações no domínio da manutenção da ordem pública, administração pública 
em linha e sistemas comerciais. Uma lista não exaustiva abrange as impressões digitais, a 
geometria da mão, a digitalização da íris e alguns tipos de reconhecimento facial. Estão 
também a surgir algumas tecnologias biométricas de análise de traços do corpo. Embora 
algumas sejam novas, algumas tecnologias biométricas tradicionais estão a ganhar novo 
fôlego devido às novas capacidades de tratamento de dados. 

Os elementos habituais destes novos sistemas são a utilização de traços do corpo que 
permitam a categorização/identificação de pessoas e a recolha remota desses traços. Os dados 
recolhidos são utilizados para a criação de perfis, vigilância remota ou mesmo tarefas mais 
complexas como a inteligência ambiente. 

Isto tornou-se possível devido ao contínuo desenvolvimento de sensores que permitem a 
recolha de novas características fisiológicas, bem como de novas formas de tratamento dos 
dados biométricos tradicionais. 
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Deve igualmente referir-se a utilização das chamadas tecnologias biométricas ligeiras, que se 
caracterizam pela utilização de traços muito comuns que não são adequados para distinguir ou 
identificar claramente uma pessoa, mas permitem melhorar o desempenho de outros sistemas 
de identificação. 

Outro elemento essencial dos novos sistemas biométricos é o potencial de recolha de 
informações à distância ou em movimento, sem necessidade da cooperação ou ação da pessoa 
em causa. Embora não seja ainda uma tecnologia plenamente desenvolvida, está a ser feito 
um enorme esforço, sobretudo para efeitos de manutenção da ordem pública. 

O que está a progredir rapidamente é a utilização de sistemas multimodais que utilizam 
diversos dados biométricos de forma simultânea ou que procedem a leituras/unidades 
múltiplas dos mesmos dados biométricos, que podem ser ajustados a fim de otimizar a 
comercialização da segurança/conveniência dos sistemas biométricos. Este aspeto pode 
reduzir a taxa de erro de aceitação, melhorar os resultados de um sistema de reconhecimento 
ou pode facilitar a recolha de dados de um maior número de pessoas, equilibrando a não 
universalidade de uma fonte de dados biométricos combinando-a com outra fonte. 

Os sistemas biométricos são cada vez mais utilizados, tanto por entidades públicas como por 
entidades privadas; tradicionalmente, no setor público, as autoridades de polícia utilizam 
dados biométricos regularmente; nos setores financeiro, bancário e de saúde em linha, a 
utilização da biometria está a aumentar rapidamente, bem como noutros setores como a 
educação, venda a retalho e telecomunicações. Este desenvolvimento será alimentado pelos 
novos elementos resultantes da convergência/fusão das tecnologias já existentes. Um exemplo 
são os sistemas de câmaras de vídeo em circuito fechado que permitem a recolha e análise de 
dados biométricos e de comportamentos humanos. 

O que precede pode igualmente ser visto como uma mudança da tónica no desenvolvimento 
dos sistemas biométricos, de ferramentas de identificação às finalidade de reconhecimento 
ligeiro, por outras palavras, da identificação à deteção de comportamentos ou necessidades 
específicas das pessoas. Isto também abre o caminho a utilizações muito diferentes das 
aplicações de segurança de grande escala: a segurança pessoal, os jogos e a venda a retalho 
beneficiarão de uma maior interação homem-máquina que permita mais do que a mera 
identificação ou categorização de pessoas. 

4.3. Consequências para a privacidade e a proteção de dados 
Desde o início da sua aplicação, reconheceu-se que os sistemas biométricos podem dar azo a 
fortes preocupações em diversos domínios, incluindo a privacidade e a proteção de dados, que 
influenciaram certamente a sua aceitação social e alimentaram o debate sobre a legalidade e 
os limites da sua utilização e as garantias necessárias para atenuar os riscos identificados. 

A relutância tradicional aos sistemas biométricos estava associada à proteção dos direitos 
individuais, e ainda está. Ainda assim, os novos sistemas e a evolução daqueles que já existem 
suscitam várias preocupações. Entre estas incluem-se a possibilidade de recolha, 
armazenamento e tratamento furtivos, bem como a recolha de material com informações 
altamente sensíveis que podem invadir o espaço mais íntimo de cada um. 



 

 20

O desvirtuamento funcional tem constituído uma preocupação séria desde que as tecnologias 
e os sistemas biométricos começaram a ser utilizados; mesmo sendo um risco bem conhecido 
e combatido, é muito claro que o maior potencial técnico dos novos sistemas informáticos 
implica o risco de utilização dos dados em sentidos diferentes da finalidade inicial. 

As técnicas furtivas permitem a identificação das pessoas sem o seu conhecimento, o que 
representa uma ameaça grave à privacidade e a ausência de controlo sobre os dados pessoais. 
Tudo isto tem graves consequências para a capacidade de exercício do livre consentimento ou 
simplesmente para obter informações sobre o tratamento. Além disso, alguns sistemas podem 
recolher, secretamente, informações relativas a estados emocionais ou características do corpo 
e revelar informações de saúde, o que representa um tratamento de dados não proporcional e 
um tratamento de dados sensíveis na aceção do artigo 8.º da Diretiva 95/46/CE. 

Tendo em conta o facto de as tecnologias biométricas não poderem garantir a precisão plena, 
há sempre um risco implícito decorrente de identificações incorretas. Estes falsos positivos 
dão origem a decisões que afetam os direitos individuais. A usurpação de identidade com base 
na utilização de fontes de dados biométricos falsificadas ou roubadas pode produzir danos 
graves. Ao contrário do que acontece noutros sistemas de identificação, as pessoas não podem 
simplesmente obter uma nova identificação só porque a primeira está comprometida. 

Deve ser feita referência à definição de perfis no contexto da tomada de decisões 
automatizadas ou para prever comportamentos ou preferências em situações específicas. 
Alguns dados biométricos podem revelar informações físicas sobre uma pessoa. Estas podem 
ser utilizadas para efeitos de definição de objetivos e de definição de perfis, mas podem 
também levar a discriminação, estigmatização ou confrontação com informações não 
esperadas/desejadas. 

 

4.4. Referência a tecnologias e sistemas biométricos específicos 

4.4.1. Padrão vascular e utilizações combinadas 
Duas das principais tecnologias em uso assentam no reconhecimento do padrão vascular: 
reconhecimento vascular da palma da mão e reconhecimento vascular do dedo, ambas as 
técnicas são amplamente utilizadas hoje em dia, especialmente no Japão. 

Tecnicamente, o reconhecimento do padrão vascular assenta no modelo das veias captado por 
uma câmara de infravermelhos quando o dedo ou a mão são iluminados por uma luz 
infravermelha próxima. A imagem captada é tratada para realçar as características do padrão 
vascular, dando origem a uma imagem pós-tratada da rede vascular. A principal vantagem 
desta tecnologia é o facto de as pessoas não deixarem rasto dos elementos biométricos13, visto 
que não há qualquer exigência de «tocar» no leitor. Neste momento é também difícil recolher 
dados biométricos sem o consentimento da pessoa a que os dados se referem. Por último, esta 

                                                 
13  Alguns autores alegam que as tecnologias associados ao reconhecimento vascular podem revelar doenças, 

nomeadamente a hipertensão, ou anomalias vasculares. 
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técnica pode também ser utilizada para detetar se a pessoa apresentada ao sistema está viva ou 
não, analisando se o sangue está a correr.  

O reconhecimento do padrão vascular pode ser utilizado em aplicações de acesso lógico e no 
acesso físico a instalações. Os fabricantes oferecem também a possibilidade de incluir o 
sensor noutros produtos, especialmente para efeitos bancários.  

Os riscos em termos de proteção de dados associados aos sistemas de padrões vasculares 
podem descrever-se da seguinte forma: 

• Precisão: O nível de desempenho do padrão vascular é elevado, uma vez que 
esta tecnologia é vista como uma alternativa viável às impressões digitais. O 
reconhecimento vascular tem também uma baixa taxa de falhas de inscrição, 
dado que não está sujeita a deteriorações do dedo ou da mão. Estas tecnologias 
ainda não foram testadas/utilizadas com um grande número de pessoas (no 
Japão, o modelo é comparado com o modelo armazenado no cartão 
inteligente). Em alguns casos, esta tecnologia pode também ser afetada por 
condições climáticas que influenciem o sistema vascular (calor, pressão, etc.). 

• Consequências: As consequências dos sistemas de padrões vasculares para a 
proteção de dados são limitadas, porque os dados biométricos não se recolhem 
com facilidade e a utilização do padrão vascular limita-se, atualmente, a 
aplicações do setor privado. 

• Consentimento e transparência: Visto que o padrão vascular só pode ser 
recolhido mediante a utilização de iluminação e câmaras de infravermelhos 
próximos, pode considerar-se que, ao aplicar o dedo ou a mão no leitor, a 
pessoa está ciente do tratamento dos dados e dá o seu consentimento. No 
entanto, como em todos os sistemas biométricos, esta presunção deve ser 
elidida em alguns contextos específicos, nomeadamente se a pessoa em causa 
for empregado do responsável pelo tratamento dos dados. 

• Outras finalidades do tratamento: Atualmente, os dados de padrões vasculares 
apresentam um risco reduzido quanto à sua eventual utilização para outras 
finalidades. Este risco pode aumentar se este tipo de tratamento se generalizar e 
se a falsificação (spoofing) se tornar mais fácil.  

• Possibilidade de ligação: Os dados de padrões vasculares não fornecem 
informações que possam ser ligadas a outros dados, à exceção dos dados de 
padrões vasculares de outro tratamento.  

• Seguimento/definição de perfis: O risco do seguimento/definição de perfis com 
padrões vasculares é limitado, desde que este tipo de tecnologia não seja 
amplamente utilizado, nomeadamente numa base de dados central para cartões 
de pagamento.  

• Tratamento de dados sensíveis: Os únicos dados sensíveis que poderiam 
resultar dos padrões vasculares dizem respeito à saúde, mas ainda não foi 
efetuada qualquer avaliação formal sobre esta questão. 

• Anulabilidade: Os dados de padrões vasculares parecem muito estáveis ao 
longo do tempo, mas esta afirmação deve ser confirmada experimentalmente 
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(os sistemas de padrões vasculares são demasiado recentes para já 
apresentarem resultados confirmados). Estes dados devem, por conseguinte, ser 
considerados não anuláveis.  

• Proteção contra falsificações (anti-spoofing): A falsificação de dados de 
padrões vasculares ainda não foi amplamente estudada, mas uma investigação 
recente mostrou que é possível falsificar um leitor de veias da palma da mão14. 
A principal dificuldade para falsificar os dados de padrões vasculares é 
recolher uma amostra dos dados biométricos. 

4.4.2. Impressões digitais e utilizações combinadas 
O reconhecimento de impressões digitais é um dos sistemas biométricos mais antigos e mais 
amplamente estudados e utilizados. A identificação através de impressões digitais é utilizada 
há mais de 100 pelas autoridades de polícia, para efeitos de verificação e de identificação. 
Assenta no facto de todas as pessoas terem impressões digitais com características únicas, que 
podem ser verificadas de modo a determinar se coincidem com uma amostra previamente 
recolhida. 

Essa recolha exige a presença física da pessoa em causa e também, consoante a utilização 
prevista, um técnico bem treinado para garantir a qualidade dos dados. A recolha de 
impressões digitais não é tarefa simples. Neste sentido, a precisão da correspondência 
dependerá da qualidade da imagem relativamente à técnica da imagem. As técnicas podem 
variar entre registar um ou dois dedos ou a totalidade dos dez dedos, de forma plana ou 
rolada. Em função do sistema, as impressões digitais podem ser utilizadas apenas para efeitos 
de verificação (1:1) ou para a identificação e a correspondência com traços (1:n). Contudo, 
como alguns estudos mostraram, uma parte da população não pode ser registada por vários 
motivos, o que coloca um problema que reclama a existência de procedimentos adequados de 
recuperação de falhas, especialmente para os sistemas de grande dimensão, a fim de evitar 
que as pessoas se vejam privadas de algo a que têm direito. 

Embora não seja, à partida, um método altamente invasivo, pode ser sentido como tal por ser 
associado com a imagem negativa de ser tratado como suspeito, devido à sua utilização 
corrente pelas autoridades de polícia. 

As impressões digitais apresentam elementos diferentes que podem ser utilizados para 
finalidades de verificação/identificação, embora a análise minuciosa seja ainda a técnica mais 
utilizada. O desenvolvimento de novas técnicas (nomeadamente, scâneres de alta resolução) 
permitirá a utilização de outros elementos. As técnicas já evoluíram quanto às capacidades de 
identificação que permitem a utilização de grandes bases de dados para efeitos de 
identificação. 

Neste sentido, os sistemas mais avançados são os chamados sistemas automatizados de 
identificação por impressões digitais (AFIS), utilizados para fins de manutenção da ordem 
pública, que podem ser utilizados para trocar dados, mediante a pesquisa em diversos 

                                                 
14  Cf.: http://www.fidis.net/fileadmin/fidis/deliverables/fidis-wp6-

del6.1.forensic_implications_of_identity_management_systems.pdf.  
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repositórios situados em vários países. O intercâmbio de dados é dificultado pelos diferentes 
locais, formatos e níveis de qualidade. 

Exemplos de sistemas AFIS na UE são o Eurodac e o Sistema de Informação sobre Vistos, 
que – segundo as estimativas – estarão entre as maiores bases de dados do mundo, 
considerando que cerca de 70 milhões de impressões digitais ali serão armazenadas. Nos 
pareceres anteriores, o Grupo de Trabalho levantou várias questões acerca da utilização das 
bases de dados de grande escala, tendo em vista a proporcionalidade que é necessário 
salvaguardar. É necessário encontrar soluções sobretudo para os problemas de fiabilidade em 
termos de resultados de falsos positivos e falsos negativos, de controlo efetivo do acesso a 
essas bases de dados e os problemas relacionados com a utilização das impressões digitais de 
crianças e pessoas idosas. 

Os modelos são frequentemente utilizados em sistemas biométricos baseados na recolha de 
impressões digitais e são habitualmente considerados pelos fornecedores de sistemas como 
uma forma de proteger as pessoas. Porém, em função do sistema/algoritmo utilizado para 
gerar o modelo, existem riscos potenciais relacionados com a possibilidade de estabelecer 
uma ligação dos modelos com outras bases de dados de impressões digitais para identificar 
pessoas. 

A utilização de sistemas para contornar o reconhecimento de impressões digitais através do 
recurso a dedos ou impressões digitais artificiais, feitos de matérias artificiais, que permite a 
usurpação de identidade, é igualmente uma questão importante. Há diferentes abordagens para 
reduzir a vulnerabilidade destes sistemas, tais como a deteção ao vivo, os sistemas baseados 
no reconhecimento de vários dedos e também o recurso a supervisão humana adequada para 
as funções de registo e identificações/verificação. 

Existem preocupações em termos de proteção de dados, associadas à utilização de impressões 
digitais, que podem ser resumidamente descritos do seguinte modo: 

• Precisão: Embora as impressões digitais acabem por apresentar uma alta taxa de 
precisão, esta pode ser comprometida devido a limitações relacionadas com as 
informações – baixa qualidade dos dados ou processos de obtenção incoerentes – ou a 
representação – elementos selecionados ou qualidade dos algoritmos de extração. Isto 
pode conduzir a rejeições falsas ou a correspondências falsas. 

• Consequências: A irreversibilidade do processo pode reduzir a possibilidade de as 
pessoas exercerem os direitos que lhes assistem ou de inverterem as decisões adotadas 
com base numa identificação falsa. A confiança na precisão da recolha de impressões 
digitais pode tornar mais difícil de retificar os eventuais erros, o que implica elevadas 
consequências para as pessoas. Isto deve ser tido em conta ao avaliar a 
proporcionalidade do tratamento no que se refere à decisão a tomar com base nas 
impressões digitais. Deve igualmente ser mencionado que a falta de medidas de 
segurança pode conduzir à usurpação de identidade, o que pode ter consequências 
graves para a pessoa em causa. 

• Possibilidade de ligação: As impressões digitais têm potencial para ser alvo de 
utilização abusiva, visto que os dados podem ser ligados a outras bases de dados. Esta 
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possibilidade de ligação a outras bases de dados pode conduzir a utilizações não 
compatíveis com as finalidades iniciais. Existem algumas técnicas que podem ser 
utilizadas para reduzir o risco, como as técnicas biométricas convertíveis e as técnicas 
biométricas de cifragem. 

• Tratamento de dados sensíveis: Segundo alguns estudos, as imagens de impressões 
digitais podem revelar informações étnicas das pessoas15. 

• Outras finalidades do tratamento: O armazenamento central de dados, especialmente 
em grandes bases de dados, implica riscos associados à segurança dos dados, às 
possibilidades de ligação e ao desvirtuamento da função. Isto permite, na ausência de 
garantias, a utilização das impressões digitais para finalidades diferentes das que 
justificaram inicialmente o tratamento. 

• Consentimento e transparência: O consentimento é uma questão fundamental na 
utilização de impressões digitais para outras utilizações que não as associadas à 
manutenção da ordem pública. As impressões digitais podem ser facilmente copiadas 
a partir de impressões latentes e até de fotografias, sem o conhecimento da pessoa em 
causa. Outras questões relativas ao consentimento são as relacionadas com a obtenção 
do consentimento de crianças e o papel desempenhado pelos pais neste caso (por 
exemplo, recolha de impressões digitais nas escolas), bem como a validade do 
consentimento para fornecer impressões digitais em contexto laboral. 

• Anulabilidade: Os dados de impressões digitais são muito estáveis ao longo do tempo 
e devem ser considerados não anuláveis. Os modelos de impressões digitais podem ser 
anulados em certas condições.  

• Proteção contra falsificações (anti-spoofing): As impressões digitais podem ser 
facilmente recolhidas devido à multiplicidade de impressões digitais que as pessoas 
vão deixando. Além disso, as impressões digitais falsas podem ser utilizadas em 
muitos sistemas e sensores, especialmente se esses sistemas não incluírem proteção 
específica contra falsificações. O êxito do ataque depende em grande medida do tipo 
de sensor (ótico, capacitivo, etc.) e o material utilizado pelo atacante.  

Exemplo: 
Um hospital utiliza impressões digitais de uma base de dados central para autenticar os 
doentes do serviço de radioterapia, a fim de garantir que recebem o tratamento que lhes é 
destinado. As impressões digitais são preferíveis ao padrão vascular, porque o tratamento 
danifica o sistema vascular. Além disso, a base de dados central é utilizada porque o estado 
dos doentes (idade, patologia) implica um risco elevado de perda de cartões, o que impediria 
o acesso ao tratamento. Neste caso, a utilização de impressões digitais parece ser uma solução 
adequada. 

 

4.4.3. Reconhecimento facial e utilizações combinadas 

O rosto, como as impressões digitais, é amplamente utilizado como fonte de dados 
biométricos há vários anos. Mais recentemente, não é apenas a identidade que pode ser 
                                                 
15  http://www.handresearch.com/news/fingerprints-world-map-whorls-loops-arches.htm  and 

http://www.crime-scene-investigator.net/fingerprintpatterns.html  
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determinada a partir de um rosto mas também características fisiológicas e psicológicas, tais 
como a origem étnica, as emoções e o bem-estar. A capacidade para extrair este volume de 
dados a partir de uma imagem e o facto de a fotografia poder ser tirada a uma certa distância, 
sem o conhecimento da pessoa em causa, demonstra o tipo de questões de proteção de dados 
que estas tecnologias podem suscitar.  

O reconhecimento facial como meio de identificação e verificação não passou despercebido 
às autoridades de polícia, a outras autoridades públicas e até a organizações privadas. Durante 
muitos anos as fotografias têm constado de passaportes, cartas de condução, bilhetes de 
identidade e ficheiros policiais. Não é raro ver uma fotografia impressa num cartão de acesso 
ou outro cartão de identificação de uma organização. Estas imagens são habitualmente 
captadas em condições de iluminação controlada e limitam-se a uma vista de frente ou de 
perfil da pessoa em causa. A utilização deste conjunto de imagens controladas era o meio 
natural para começar o tratamento automatizado e o reconhecimento de pessoas. Esta 
capacidade foi entretanto ultrapassada e a tecnologia atual tem a capacidade de proceder à 
identificação a partir de imagens captadas por uma vasta gama de máquinas fotográficas, 
perspetivas e condições de iluminação. Existe também um enorme volume de imagens 
divulgadas publicamente na Internet, como as que são carregadas para redes sociais e outras 
galerias acessíveis ao público. Estes riscos não se limitam a imagens tradicionais, visto que o 
reconhecimento facial foi integrado com êxito em vídeos carregados em tempo real. Ao 
adicionar novas capacidades de tratamento a um sistema já existente (por exemplo, o 
reconhecimento em sistemas de videovigilância em circuito fechado), os responsáveis pelo 
tratamento dos dados têm de reconhecer que este novo elemento pode alterar a ou as 
finalidades do sistema original e devem reavaliar as consequências da alteração para a 
privacidade.  

Os riscos em termos de proteção de dados associados aos sistemas de reconhecimento facial 
podem descrever-se da seguinte forma: 

• Precisão: Se a qualidade das imagens não puder ser garantida, a precisão poderá sair 
comprometida. Se o rosto não for captado (por estar obscurecido pelo cabelo ou um 
chapéu), é claro que a correspondência ou categorização não podem ser feitas sem um 
elevado grau de erro. A pose e as variações de iluminação continuam a representar um 
grande desafio para o reconhecimento facial, prejudicando muito a precisão. 

 
• Consequências: As consequências específicas em matéria de proteção de dados de um 

determinado sistema de reconhecimento facial dependerá da sua finalidade e de 
circunstâncias específicas. Um sistema de categorização para contar o número de 
visitantes de uma atração que não tenha capacidade de registo terá consequências 
diferentes para a proteção de dados do que um sistema utilizado para a vigilância 
oculta por parte das autoridades de polícia para identificar os potenciais desordeiros.  

 
• Consentimento e transparência: Um risco para a proteção de dados que não existe em 

muitos outros tipos de tratamento de dados biométricos prende-se com o facto de as 
imagens poderem ser captadas e tratadas a partir de perspetivas e condições 
ambientais diferentes, e sem o conhecimento da pessoa em causa. No Parecer 15/2011 
sobre a definição de consentimento, o Grupo de Trabalho sublinha o facto de que, para 
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que o consentimento possa constituir uma base jurídica para o tratamento, deve ser 
«informado». Se a pessoa em causa não tiver conhecimento do tratamento das 
imagens para efeitos de reconhecimento facial, não se trata de consentimento 
informado. Mesmo que a pessoa em causa esteja ciente do funcionamento da câmara, 
pode não haver indícios visuais que permitam diferenciar um sistema de gravação ao 
vivo ou em circuito fechado de uma lente de captação de imagens para um sistema de 
reconhecimento facial.  

 
• Outras finalidades do tratamento: Uma vez captadas, lícita ou ilicitamente, as imagens 

digitais podem ser facilmente partilhadas ou copiadas para tratamento em sistemas 
diferentes daqueles a que eram inicialmente destinadas. Este é um facto evidente no 
domínio das redes sociais, em que os utilizadores carregam fotografias pessoais, a fim 
de as partilhar com a família, amigos e colegas. Uma vez colocadas nas plataformas 
das redes sociais, as imagens estão disponíveis para reutilização pela própria 
plataforma, para uma vasta gama de finalidades, algumas das quais poderão ser 
introduzidas na plataforma algum tempo depois da captação ou do carregamento das 
imagens.  

 
• Possibilidade de ligação: Um grande número de serviços em linha permite que os 

utilizadores carreguem uma imagem para a ligar ao perfil do utilizador. O 
reconhecimento facial pode ser utilizado para ligar os perfis de diferentes serviços em 
linha (através da fotografia do perfil), mas também o mundo virtual ao mundo real. 
Não é completamente impossível, hoje em dia, tirar uma fotografia de uma pessoa na 
rua e determinar, em tempo real, a respetiva identidade, pesquisando nas fotografias 
desses perfis públicos. Os serviços de terceiros também podem recorrer às fotografias 
de perfis e outras que estejam disponíveis ao público para criar vastas coleções de 
imagens, a fim de associar uma identidade real com essas imagens. 

 
• Seguimento/definição de perfis: Um sistema de identificação pode também ser 

utilizado se não houver conhecimento da identidade real de uma pessoa. Um sistema 
de reconhecimento facial num centro comercial ou lugar público semelhante pode ser 
utilizado para seguir os percursos e os hábitos dos frequentadores. A finalidade pode 
ser a gestão eficaz das filas ou a colocação de produtos, para melhorar a visita dos 
clientes. No entanto, a capacidade de seguir ou localizar os clientes traz consigo a 
capacidade criar um perfil e de fornecer serviços de publicidade dirigida ou outros. 

 
• Tratamento de dados sensíveis: Tal como referido anteriormente, o tratamento de 

dados biométricos pode ser utilizado para determinar dados sensíveis, em especial 
aqueles com elementos visuais de referência como a raça, o grupo étnico ou mesmo o 
estado de saúde. 

 
• Anulabilidade: As pessoas podem alterar facilmente a sua aparência facial (barba, 

óculos, chapéu, etc.), de forma suficiente para enganar os sistemas de reconhecimento 
facial, sobretudo se funcionarem num ambiente não controlado. No entanto, as 
principais características faciais das pessoas são estáveis ao longo do tempo e os 
sistemas podem igualmente melhorar o reconhecimento mediante a recolha e a 
associação dos vários «rostos» conhecidos de uma pessoa.  
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• Proteção contra falsificações (anti-spoofing): Muitos sistemas de reconhecimento 
facial são facilmente falsificáveis, mas os fabricantes estão a tentar melhor a proteção 
com técnicas como a imagem em 3D ou a gravação em vídeo. No entanto, a maioria 
dos sistemas mais simples utilizados em aplicações públicas não incluem este tipo de 
proteção. 

 
Exemplo: 
Um exemplo muito fantasioso poderia ser o de um centro comercial da próxima geração com 
um sistema de videovigilância que reconhece pessoas, segue automaticamente os seus 
movimentos e diferencia expressões faciais de alegria ou de ira. O sistema reconheceria os 
clientes habituais que entrassem na garagem do centro e guiá-los-ia até aos lugares de 
estacionamento preferidos. Quando os clientes entrassem no centro comercial, o sistema 
poderia identificar as roupas que estão a usar para indicar quais as lojas a visitar, consoante as 
promoções do dia, o historial de compras ou poderia usar um conjunto de indicadores 
previamente definido. A publicidade personalizada nas montras das lojas ou a recusa 
automática de acesso a lojas, restaurantes e outros locais também poderia ser uma opção. Os 
potenciais ladrões de automóveis poderiam ser identificados e seguidos antes sequer de 
tocarem num automóvel. Se necessário, haveria veículos aéreos telecomandados (não 
tripulados) com câmaras e outros sensores com capacidade para seguir os suspeitos até ao 
afastamento ou confirmação da suspeita. Os objetos escondidos no vestuário (facas ou outros 
objetos roubados nas lojas) poderiam ser detetados. Esta tecnologia não se baseia apenas nos 
novos sistemas biométricos. Combina e trata informações que já se encontram disponíveis 
com outros dados provenientes de vários sistemas.  
 
Uma aplicação deste tipo foi criada no INDECT (sistema de informações inteligente de 
observação, procura e deteção para a segurança dos cidadãos em ambiente urbano), projeto 
em que as tecnologias são combinadas para lutar contra potenciais atos de terrorismo e crimes 
antes que ocorram. O Grupo de Trabalho afirma vigorosamente que uma tal utilização das 
tecnologias biométricas carece de base jurídica adequada e de análise rigorosa no que se 
refere à necessidade e proporcionalidade das medidas. 

 

4.4.4. Reconhecimento vocal e utilizações combinadas 

Além da utilização do reconhecimento vocal como dado biométrico para identificação, outra 
utilização relativamente comum implica a identificação de elementos específicos no padrão de 
voz, para categorizar o falante. Um exemplo desta utilização seria a análise das respostas de 
uma pessoa numa conversa telefónica, para identificar os padrões de stress e as 
irregularidades da fala para assinalar potenciais casos de fraude.  

Os testemunhos divulgados pelos fabricantes referem que, por recorrerem a esta tecnologia, as 
empresas de serviços financeiros conseguiram aumentar as taxas de deteção de fraudes e 
responder mais rapidamente aos pedidos genuínos.  

Se utilizado num sistema de categorização, os riscos para a proteção de dados são 
ligeiramente diferentes num sistema biométrico de identificação, dado que não haveria a fase 
de inscrição nem a necessidade de armazenamento de longo prazo do modelo biométrico. 
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Todavia, se uma conversa telefónica for gravada, como sucede habitualmente nas instituições 
financeiras, devem prever-se controlos adequados para garantir a segurança desses dados.  

• Precisão: Um risco para a proteção de dados decorrente deste sistema prende-se com 
as taxas de deteção, mais especificamente os falsos positivos e os falsos negativos, isto 
é, quantas serão as pessoas erradamente identificadas como fraudulentas ou quantos 
pedidos fraudulentos não são identificados? Embora um sistema de categorização 
possa tolerar taxas de erro mais elevadas do que a verificação ou identificação, devem 
prever-se mesmo assim processos adequados para corrigir em tempo útil os casos de 
categorização incorreta. 

• Consentimento e transparência: Pode ser seguida uma abordagem de proteção da 
privacidade relativamente a estas tecnologias, nomeadamente garantindo que as 
conversas são gravadas e que as pessoas em causa são informadas da tecnologia 
aplicada. Num estudo de caso, as pessoas eram consideradas desadequadas para o 
ensaio se não falassem inglês como primeira língua ou tivessem uma deficiência de 
audição ou de uma função cognitiva, ou mesmo se não tivessem acesso a um telefone. 
Os requerentes podiam recusar-se livremente a participar na chamada e dar as 
informações de forma tradicional, mas mesmo as pessoas a que os dados se referem 
que não queiram ou não possam participar num sistema deste tipo não podem ser 
desfavorecidas.  

• Outras finalidades do tratamento: Embora na maioria dos casos a utilização desta 
tecnologia implique determinadas alterações da infraestrutura, visto que os setores 
público e privado estão a preparar as suas infraestruturas de TI para incluir tecnologias 
como a Voice over IP, as tecnologias de reconhecimento vocal podem tornar-se mais 
fáceis de integrar sem o devido respeito pelas obrigações de proteção dos dados do 
responsável pelo tratamento. 

• Anulabilidade: Embora seja possível alterar deliberadamente a própria voz, os padrões 
vocais são relativamente estáveis e podem ser eficazes para identificar uma pessoa, 
especialmente se esta não tiver conhecimento do que se passa (e portanto não fizer um 
esforço para mudar a voz).  

• Proteção contra falsificações (anti-spoofing): As vozes gravadas podem ser utilizadas 
para falsificar sistemas de reconhecimento vocal. As técnicas contra a falsificação 
incluem perguntas/respostas sobre questões contextuais (solicitando a data do dia ou a 
repetição de palavras). 
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4.4.5. ADN 

A evolução dos dispositivos utilizados para a sequenciação e correspondência do ADN e a 
existência de equipamento de análise do ADN a preços acessíveis tornam necessário 
reconsiderar alguns dos pressupostos do anterior documento de trabalho sobre biometria 
(GT80). 

Uma das principais alterações das tecnologias de perfis de ADN é a diminuição do tempo que 
levam as operações de sequenciação e correspondência do ADN. Os avanços contínuos dos 
últimos anos da investigação académica e dos promotores da biotecnologia reduziram o 
tempo necessário para a criação de um perfil de ADN, de dias para horas ou mesmo uma 
fração de hora.  

O nascimento de um mercado de serviços em linha com base no ADN constitui uma ameaça 
para os direitos individuais à proteção de dados, sobretudo se o serviço implicar a 
transferência de amostras e dados biométricos entre diferentes países (incluindo países fora da 
UE), vários subcontratantes para o tratamento dos dados e se faltarem as garantias necessárias 
para o tratamento de dados genéticos ou de saúde.  

É muito provável que, no futuro próximo, seja possível criar em tempo real (ou quase) perfis 
de ADN e analisar a correspondência das amostras recorrendo a dispositivos portáteis, que 
constituirão o ponto de partida para o desenvolvimento de sistemas de 
identificação/autenticação biométrica baseados no ADN, que terão um grau mais elevado de 
precisão relativamente à autenticação com impressões digitais e reconhecimento vocal ou 
facial. 

O aperfeiçoamento dos perfis de ADN fica também a dever-se ao maior interesse dos 
governos, juízes e autoridades de polícia nas biotecnologias aplicadas à investigação criminal. 
Devido à fiabilidade da correspondência do ADN e ao facto de as amostras de ADN poderem 
ser colhidas sem o conhecimento da pessoa em causa, ao longo dos anos vários 
Estados-Membros criaram ou tomaram medidas para criar bancos centralizados de perfis de 
ADN de pessoas condenadas ou de amostras colhidas em locais do crime. 

Em maio de 2005, sete Estados-Membros da UE assinaram o acordo conhecido por «Tratado 
de Prüm» para melhorar a cooperação nas investigações criminais transnacionais e no 
domínio da justiça, mediante a troca de informações. O acordo estabelece novas bases de 
cooperação, dado que confere aos signatários determinados direitos de acesso a bases 
nacionais de dados de ADN, apenas em contexto de repressão do crime (ação penal), a 
impressões digitais, a dados pessoais e não pessoais, bem como aos dados do registo 
automóvel. Desde então, vários Estados-Membros aderiram a este tratado e os principais 
elementos do acordo foram incluídos na Decisão 2008/615/JAI do Conselho. 

Com este quadro normativo, vários Estados-Membros da UE já dispõem, ou disporão 
brevemente, de um banco de dados nacional com os perfis de ADN de pessoas condenadas e 
provas recolhidas em locais do crime, o que suscita algumas preocupações sobre este tipo de 
tratamento de dados. 
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Uma das principais questões relacionadas com a criação de bancos de dados de ADN é o facto 
de os dados genéticos provenientes de amostras de ADN (loci) poderem revelar – não 
imediatamente durante a fase de colheita – informações associadas ao estado de saúde, 
predisposição para doenças ou origens étnicas. Por este motivo, a criação de bases de dados 
de ADN representa um risco considerável para a dignidade do ser humano e os direitos 
fundamentais. Este risco foi analisado na Resolução do Conselho 2009/C 296/01. Existem 
disposições específicas que limitam a análise do ADN às zonas do cromossoma sem 
expressão genética, utilizando um conjunto específico de marcadores de ADN que não 
fornecem informações sobre características hereditárias específicas (também conhecido por 
Série Normalizada Europeia – ESS/European Standard Set).  

Contudo, a possibilidade de um dos marcadores extraídos incluído numa base nacional de 
dados de ADN poder revelar, no futuro, algumas características hereditárias, ou outras 
informações sensíveis, exige o acompanhamento constante da evolução da biologia, com a 
consequência de que, se a referida revelação se verificar, algumas das informações da base 
deverem ser imediatamente apagadas. Além disso, uma vez que as bases de dados de ADN 
recolhem perfis de pessoas condenadas, a análise estatística dos dados deve ser rigorosamente 
limitada, a fim de evitar a criação de perfis com base no sexo ou na raça. 

No que diz respeito a bases de dados de ADN para efeitos de investigação policial e de justiça 
penal, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem determinou que deve ser feita uma 
distinção clara entre o tratamento de dados pessoais e o tratamento de perfis genéticos de 
suspeitos e pessoas condenadas pela prática de um crime16.  

Existe também um risco potencial de recorrer a análises de ADN para identificar os familiares 
ligados a crimes não resolvidos ou a pessoas condenadas, visto que os perfis de DNA podem 
ser procurados na base de dados utilizando séries parciais de marcadores ou operadores 
polivalentes (wild cards). Esta funcionalidade suscita questões quanto às implicações do 
seguimento das informações obtidas na sequência de uma investigação familiar. 

É de notar também que existem riscos específicos relacionados com a utilização de séries de 
dados do genoma em contextos de investigação. O Grupo de Trabalho considera que o acesso 
às amostras e aos dados deve ser estritamente reservado à comunidade científica e autorizado 
exclusivamente para fins de investigação; além disso, é necessário esclarecer em que 
circunstâncias os resultados da investigação serão divulgados às pessoas (não esquecendo que 
estas têm direito a conhecê-los) ou integrados em fichas médicas. 

Os riscos para a proteção de dados associados à utilização do DNA como um dado biométrico 
podem ser descritos da seguinte forma: 

• Precisão: Embora o DNA apresente um grau muito elevado de precisão, é preciso não 
esquecer que esta dependerá do número de marcadores (loci) analisados. Os sistemas 
de ensaio devem garantir o mais elevado grau de precisão. 

                                                 
16  TEDH, acórdão de 4.12.2008, S. e Marper/Reino Unido (processos n.os 30562/04 e 30566/04), em especial 

n.º 125. 
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• Consequências: A utilização do ADN pode ser considerada extremamente invasiva 
para as pessoas. Os dados genéticos podem revelar informações sensíveis. A análise 
estatística dos dados pode também ser utilizada para a definição de perfis e pode ter 
efeitos discriminatórios para as pessoas em causa. 

• Outras finalidades do tratamento: As novas tecnologias permitem agora o intercâmbio 
de uma quantidade crescente de dados. Por este motivo, deve ser bem claro quais são 
as pessoas com acesso às informações de uma base de dados de ADN. A investigação 
familiar ou a identificação racial podem considerar-se novas tecnologias que alteram a 
finalidade inicial do tratamento efetuado nas bases de dados de DNA atualmente 
disponíveis. 

• Consentimento e transparência: Hoje em dia é possível fazer análises de DNA a partir 
de amostras biológicas enviadas por correio postal (p. ex., saliva), cujos resultados são 
divulgados na Internet. Se os controlos de identidade forem insuficientes, as pessoas 
ou entidades poderão enviar amostras de outras pessoas e obter dados pessoais 
sensíveis em resultado disso. 

• Possibilidade de ligação: Dada a quantidade e variedade de informações que podem 
ser extraídas da sequenciação do ADN, este inclui um elevado potencial de utilizações 
abusivas, uma vez que os dados extraídos podem ser facilmente ligados a outras bases 
de dados e permitir assim a criação de perfis individuais. Uma pesquisa por família 
permite também a criação de ligações com familiares. 

• Tratamento de dados sensíveis: O ADN pode revelar informações associadas ao estado 
de saúde, à predisposição para doenças ou à origem étnica. A aplicação do princípio 
da minimização dos dados ao escolher os loci relevantes é, por conseguinte, de 
extrema importância. As informações do ADN podem ser extraídas a partir de muitas 
amostras durante um longo período de tempo, pelo que é conveniente garantir que o 
acesso às amostras é estritamente reservado aos utilizadores autorizados e apenas para 
as utilizações autorizadas.  

• Anulabilidade: O ADN não é anulável.  

• Proteção contra falsificações (anti-spoofing): O ADN é, a priori, muito difícil de 
falsificar, no entanto em muitos casos não é difícil colher amostras do ADN de alguém 
(p. ex., cabelo) sem o seu conhecimento. 

4.4.6. Sistema biométrico de reconhecimento de assinaturas 

Os sistemas biométricos de reconhecimento de assinaturas podem ser considerados um 
exemplo das novas utilizações das tecnologias biométricas tradicionais. Trata-se de técnicas 
biométricas baseadas em comportamentos, que registam o comportamento das pessoas, 
expresso pela dinâmica da assinatura manuscrita. Enquanto o reconhecimento de assinatura 
tradicional se baseia na análise das características estáticas ou geométricas da imagem visual 
da assinatura (o aspeto da assinatura), o sistema biométrico de reconhecimento de assinaturas 
analisa as características dinâmicas da assinatura (o modo de fazer a assinatura), daí que estas 
técnicas sejam frequentemente designadas por «assinatura dinâmica».  

As características dinâmicas habituais registadas pelos sistemas biométricos de 
reconhecimento de assinaturas (como as tabletes digitais) são a pressão, o ângulo de escrita, a 
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velocidade e a aceleração da caneta, a formação das letras, a direção do traço e outras 
características dinâmicas únicas. A utilização e a importância destas características variam 
consoante os fornecedores e são geralmente recolhidas com dispositivos sensíveis ao 
contacto. Alguns dispositivos de reconhecimento podem proceder à verificação combinando a 
análise das características estáticas (imagem visual) e das dinâmicas (pressão, ângulo, 
velocidade, etc.) da assinatura. 

Os riscos para a proteção de dados associados à utilização dos sistemas biométricos de 
reconhecimento de assinaturas podem ser descritos do seguinte modo: 

• Precisão: As pessoas nem sempre assinam da mesma maneira, pelo que poderiam ter 
problemas durante o processo de inscrição, bem como durante a verificação da 
respetiva identidade. 

• Consequências: As características comportamentais, como a assinatura, em que estas 
tecnologias se baseiam podem não se manter únicas ao longo do tempo e podem ser 
alteradas pelas pessoas em causa. As alterações de assinatura podem também ter 
origem fisiológica e podem impedir a verificação bem-sucedida, o que implica a 
necessidade de procedimentos alternativos para verificar a identidade das pessoas. 

• Proteção contra falsificações (anti-spoofing): Embora a imagem gráfica de uma 
assinatura tradicional possa ser facilmente reproduzida e forjada por uma pessoa 
treinada para isso, uma fotocópia ou um programa informático para gráficos, a 
assinatura dinâmica é mais segura porque o processo de verificação analisa também as 
características dinâmicas, que estão ligadas à forma complexa e única de escrever das 
pessoas. 

5. Orientações gerais, recomendações setoriais e medidas técnicas e organizativas 
O desenvolvimento de um sistema biométrico depende da cooperação de vários agentes: 

- Fabricantes: para conceber e testar sensores biométricos e definir o desempenho das 
tecnologias biométricas; 

- Integradores: para conceber o produto final que será vendido ao cliente: escolhem a 
tecnologia biométrica e definem, em parte, as finalidades do sistema (mediante a 
escolha dos clientes a que se dirigem);  

- Revendedores: para comercializar o produto final junto dos clientes; em geral, 
informam o cliente acerca do desempenho, dos riscos e eventualmente da legislação 
aplicável;  

- Instaladores: para instalar o produto ao cliente; 
- Clientes: para escolherem comprar um sistema biométrico: definem a finalidade e os 

meios do tratamento dos dados e são, por conseguinte, responsáveis pelo tratamento;  
- Pessoas a que os dados se referem: para fornecer os dados biométricos utilizados pelo 

sistema.  
Alguns agentes desempenham uma ou mais das funções acima descritas. Cada função deve 
garantir que a utilização dos sistemas biométricos respeita a privacidade: por exemplo, o 
instalador não pode aplicar um elemento de segurança que tenha sido definido pelo 
integrador. 
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5.1. Princípios gerais 
No que se refere aos dados biométricos, a segurança deve ser uma preocupação principal, 
dado que estes dados não são anuláveis: por conseguinte, uma infração relativa a dados 
biométricos ameaça a utilização posterior segura desses dados como elementos de 
identificação e o direito à proteção dos dados das pessoas em causa, sem possibilidade de 
atenuar os efeitos da infração. 

Os riscos aumentam com o número de aplicações que utilizam esses dados (especialmente os 
riscos de violação e de desvirtuamento da função). Quanto mais dados biométricos forem 
utilizados, mais provável será que venham a ser roubados. 

O Grupo de Trabalho reconhece a tendência atual de permitir o acesso remoto a sistemas 
biométricos, por exemplo em interfaces disponíveis na Internet. Esta tendência introduz uma 
nova série de problemas de segurança, muitos dos quais bem conhecidos da indústria das TI. 
O desenvolvimento de um sistema deste tipo deve contar com pessoal técnico de segurança 
adequado da indústria das TI no início da fase de conceção. 

O Grupo de Trabalho recomenda um elevado nível de proteção técnica para o tratamento de 
dados biométricos, utilizando as possibilidades técnicas mais recentes. A este respeito, o 
Grupo de Trabalho recomenda que se sigam as normas que a indústria do setor aplica para 
proteger os sistemas que procedem ao tratamento de informações biométricas. 

5.2. Privacidade desde a conceção  

A privacidade desde a conceção corresponde ao conceito de integrar de forma pró-ativa a 
proteção da privacidade na própria tecnologia. 

No que se refere aos sistemas biométricos, a privacidade desde a conceção diz respeito a toda 
a cadeia de valor dos sistemas biométricos:  

- Os fabricantes devem aplicar os princípios da privacidade desde a conceção ao criarem 
novas tecnologias e sensores: nestes pode incluir-se o apagamento automático dos 
dados em bruto depois de o modelo ser calculado ou a utilização de cifragem para o 
armazenamento de dados biométricos (quer numa base de dados central quer num 
cartão inteligente). Os fabricantes devem igualmente concentrar-se no 
desenvolvimento de tecnologias biométricas que respeitem a privacidade; 

- Os integradores e revendedores devem igualmente aplicar os princípios da privacidade 
desde a conceção, ao definirem o produto final que será vendido, escolhendo 
tecnologias que respeitem a privacidade e acrescentando medidas de segurança ao 
produto final, como a descentralização da base de dados;  

- Os clientes (potenciais responsáveis pelo tratamento de dados) devem aplicar os 
princípios da privacidade desde a conceção sempre que solicitem um determinado 
sistema biométrico ou definam as características técnicas do sistema. Neste caso, os 
fabricantes e os integradores deve oferecer um certo nível de flexibilidade do produto, 
a fim de satisfazer os princípios da proporcionalidade, limitação da finalidade, 
minimização dos dados e segurança. 

Estes princípios já foram aplicados com êxito em alguns dispositivos biométricos: alguns 
fabricantes incluíram num determinado leitor biométrico elementos de cifragem e botões 
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anti-interferências e antidilaceramento para impedir o acesso não autorizado a dados 
biométricos. 

O Grupo de Trabalho recomenda que os sistemas biométricos sejam concebidos segundo 
«ciclos de desenvolvimento» formais, que incluem as seguintes fases: 

1. Especificação de requisitos baseados numa análise de riscos e/ou avaliação do impacto 
na privacidade (AIP). 

2. Descrição e justificação da forma como a conceção cumpre os requisitos.  
3. Validação através de ensaios funcionais e de segurança.  
4. Verificação da conformidade do projeto final com o quadro normativo aplicável. 

O Grupo de Trabalho encoraja a definição de regimes de certificação que possam garantir a 
aplicação das regras da privacidade desde a conceção e aumentar as informações fornecidas 
aos responsáveis pelo tratamento dos dados sobre os riscos associados aos sistemas 
biométricos. 

5.3. Quadro normativo da avaliação do impacto na privacidade 

5.3.1. Princípios gerais 

A avaliação do impacto na privacidade (AIP) consiste num processo efetuado por uma 
entidade para analisar os riscos associados ao tratamento de dados pessoais e à definição de 
medidas adicionais destinadas a atenuar esses riscos. Por exemplo, relativamente à tecnologia 
RFID, o Grupo de Trabalho concluiu que a entidade que define a aplicação é responsável pela 
realização do AIP. Esta entidade pode ser o responsável pelo tratamento de dados ou o 
fornecedor que tiver concebido a aplicação RFID.  

Devido aos riscos específicos decorrentes da utilização de dados biométricos, o Grupo de 
Trabalho recomenda que o responsável pela definição da finalidade e dos meios do 
dispositivo deve integrar as avaliações de impacto na fase de conceção dos sistemas que 
tratam este tipo de dados. Pode ser o fabricante, o integrador ou o cliente final.  

A AIP deve ter em conta: 

- A natureza das informações recolhidas;  
- A finalidade das informações recolhidas; 
- A precisão do sistema, partindo do princípio de que, em função do 

resultado de uma correspondência/não correspondência de um padrão 
biométrico, há decisões com consequências importantes para as pessoas; 

- A base jurídica e o cumprimento da legislação; é exigido o 
consentimento?; 

- O acesso ao dispositivo e a partilha, interna e externa, de informações pelo 
responsável pelo tratamento dos dados, que exige técnicas e procedimentos 
de segurança para proteger o acesso não autorizado a dados pessoais;  

- As medidas menos invasivas já tomadas. Existe um procedimento 
alternativo aos dispositivos biométricos (nomeadamente a utilização do 
bilhete de identidade)?; 

- Decisões tomadas a respeito do tempo de retenção e do apagamento de 
dados. Qual é o período de tempo aplicável? Os dados são todos recolhidos 
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para o mesmo período de tempo? Existe um mecanismo automático de 
decisão e um processo adequado de recuperação de falhas?;  

- Direitos das pessoas a que os dados se referem.  
 

As avaliações do impacto na privacidade não procuram apenas identificar os riscos, devem 
também indicar medidas adequadas de proteção de dados e o modo como o responsável pelo 
tratamento encontrou soluções adequadas para atenuar os riscos identificados. 

Se esta avaliação de impacto for efetuada pelo fabricante ou o integrador, a utilização do 
sistema biométrico pode exigir igualmente uma avaliação adicional para ter em conta as 
condições específicas do responsável pelo tratamento. Por exemplo, se um sistema biométrico 
for integrado no sistema de informações do cliente, este deve efetuar uma AIP adicional que 
inclua os seus próprios procedimentos e medidas de segurança. 

5.3.2. Especificidade dos dados biométricos 

Os dados biométricos exigem uma atenção especial pelo facto de identificarem 
inequivocamente as pessoas recorrendo aos seus comportamentos ou características 
fisiológicas únicas. 

Por este motivo, a AIP deve ter por objetivo avaliar a forma como, no sistema em análise, os 
três seguintes riscos podem ser evitados ou consideravelmente limitados.  

O primeiro risco é a usurpação de identidade, especialmente em caso de identificação e 
autenticação. O dispositivo biométrico não deve poder ser enganado por uma falsificação e 
deve garantir que a pessoa que está a tentar efetuar a correspondência é realmente a pessoa 
que está inscrita no sistema. Esta ameaça afigura-se menos significativa relativamente aos 
dados biométricos que não podem ser recolhidos sem o conhecimento da pessoa em causa, 
tais como os padrões vasculares17. Porém, esta questão é muito importante no que se refere a 
dispositivos de leitura de impressões digitais ou reconhecimento facial. As impressões digitais 
são deixadas por todo o lado com um simples toque num objeto. O rosto também pode ser 
captado numa fotografia sem que as pessoas se apercebam. 

O segundo risco é o desvio da finalidade, quer pelo próprio responsável pelo tratamento quer 
por um terceiro, incluindo as autoridades de polícia. Esta ameaça comum em matéria de dados 
pessoais torna-se crucial quando são utilizados dados biométricos. Os fabricantes devem 
tomar todas as medidas de segurança a fim de evitar a utilização abusiva dos dados e garantir 
que quaisquer dados que deixam de ser necessários para as finalidades do tratamento sejam 
imediatamente apagados. 

Como quaisquer outros, os dados biométricos licitamente tratados ou armazenados ou as 
fontes deste tipo de dados não podem ser tratados nem registados pelo responsável pelo 

                                                 
17 Ainda que seja difícil prever quais as falsificações de padrões vasculares que virão a ser possíveis no futuro 

se a utilização desta tecnologia se generalizar. 
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tratamento para uma nova finalidade ou uma finalidade diferente, a menos que haja um novo 
motivo legítimo para tratar novamente os dados. 

O terceiro risco é a violação dos dados, que exige, no contexto dos dados biométricos, ações 
especiais em função do tipo de dados em causa. Se um sistema criar dados biométricos com 
base num algoritmo que converte um modelo biométrico num determinado código e os dados 
biométricos ou o algoritmo forem roubados ou comprometidos, estes devem ser substituídos. 
Se a violação de dados implicar a perda de dados biométricos diretamente identificados que se 
encontrem muito perto da fonte de dados biométricos, como fotografias de rostos ou 
impressões digitais, a pessoa em causa deve ser informada em pormenor, a fim de ter 
possibilidade de se precaver num eventual incidente em que esses dados biométricos 
comprometidos possam ser utilizado como prova contra ela. 

5.4. Medidas técnicas e organizativas 

Devido à sua natureza, o tratamento de dados biométricos exige medidas e precauções 
técnicas e organizativas especiais para prevenir efeitos adversos para a pessoa a que os dados 
se referem em caso de violação dos dados – sobretudo devido aos riscos relacionados com 
uma conduta ilícita que tenha como resultado a reconstrução «não autorizada» do elemento 
biométrico do modelo de referência, a sua interligação a diferentes bases de dados, a sua 
futura «utilização» sem o conhecimento das pessoas em causa para finalidades incompatíveis 
com as iniciais e/ou a possibilidade de alguns dados biométricos serem utilizados para revelar 
informações sobre a raça ou a saúde.  

5.4.1. Medidas técnicas 

• Utilização de modelos biométricos 
Os dados biométricos devem ser armazenados como modelos biométricos sempre que 
possível. 

O modelo deve ser extraído de uma forma própria desse sistema biométrico e não utilizado 
por outros responsáveis pelo tratamento de sistemas semelhantes, a fim de garantir que as 
pessoas só podem ser identificadas nos sistemas biométricos que tenham base jurídica para 
esta operação. 

• Armazenamento em dispositivo pessoal versus armazenamento centralizado 
Sempre que o tratamento de dados biométricos for permitido, é preferível evitar o 
armazenamento centralizado das informações biométricas pessoais.  

Especialmente para a verificação, o Grupo de Trabalho considera conveniente que os sistemas 
biométricos se baseiem na leitura de dados biométricos armazenados como modelos cifrados 
em suportes que sejam exclusivamente detidos pelas pessoas em causa (p. ex., cartões 
inteligentes ou dispositivos semelhantes). Os seus elementos biométricos podem ser 
comparados com o ou os modelos armazenados no cartão e/ou dispositivo por meio de 
procedimentos normalizados de comparação que são executados diretamente no cartão e/ou 
dispositivo em questão, pelo que a criação de uma base de dados que inclua informações 
biométricas deve ser evitada, se possível. Com efeito, se o cartão e/ou dispositivo não for 
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perdido nem extraviado, atualmente os riscos de utilização abusiva das informações 
biométricas que contêm são limitados. Para reduzir o risco de usurpação de identidade, devem 
limitar-se os dados de identificação da pessoa em causa armazenados em tais dispositivos. 

No entanto, para fins específicos e se houver necessidades objetivas, podem ser consideradas 
admissíveis bases de dados centralizadas que contenham informações e/ou modelos 
biométricos. O sistema biométrico utilizado e as medidas de segurança escolhidas devem 
limitar os riscos mencionados e garantir que a reutilização dos dados biométricos em questão 
para outras finalidades é impossível ou, pelo menos, rastreável. Devem ser utilizados 
mecanismos baseados em tecnologias de cifragem, a fim de impedir a leitura, cópia, alteração 
ou remoção não autorizada de dados biométricos. 

Se os dados biométricos forem armazenados num dispositivo que a pessoa a que os dados se 
referem controlar fisicamente, deve ser utilizada uma chave de cifragem específica nos 
dispositivos de leitura, como garantia eficaz de proteção desses dados contra o acesso não 
autorizado. Além disso, por natureza, os sistemas descentralizados oferecem melhor proteção 
dos dados biométricos, visto que a pessoa em causa mantém o controlo físico dos seus dados 
biométricos e não existe qualquer ponto que possa ser visado ou explorado. 

O Grupo de Trabalho sublinha igualmente que o conceito de base de dados centralizada 
abrange uma vasta gama de aplicações técnicas, desde o armazenamento no leitor a uma base 
de dados inserida numa rede. 

• Renovabilidade e anulabilidade 
Visto que a fonte dos dados biométricos não pode ser alterada, os sistemas biométricos cuja 
finalidade seja a criação de uma ligação de identidade devem ser concebidos de forma a que 
o processo de inscrição e o tratamento dos dados biométricos permita que vários modelos 
biométricos independentes possam ser extraídos da mesma fonte, para que seja possível 
substituí-los em caso de violação dos dados ou evolução tecnológica. 

Os sistemas biométricos devem ser concebidas de forma a permitir a anulação da ligação de 
identidade, quer para a renovar quer para a apagar definitivamente, por exemplo em caso de 
anulação do consentimento18. 

• Forma cifrada 
Tal como para a questão da segurança, devem ser adotadas medidas adequadas para proteger 
os dados armazenados e tratados pelo sistema biométrico: as informações biométricas devem 
ser sempre armazenadas sob forma cifrada. Deve ser definido um quadro de gestão das 

                                                 
18  A tecnologia TURBINE, por exemplo, destina-se a proteger o modelo biométrico pela transformação 

criptográfica de informações de impressões digitais numa chave não reversível que p ermite a 
correspondência através da comparação bit-to-bit. Os dados biométricos transformados são considerados 
irreversíveis, não podendo voltar às amostras e modelos biométricos originais. Além disso, a fim de reforçar 
a confiança dos utilizadores, esta chave será igualmente anulável, isto é, pode ser criada uma nova chave 
independente para reutilizar as identidades biométricas. Ver também: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/
11-02-01_FP7_EN.pdf.  
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chaves, para que as chaves de decifração só estejam acessíveis se for realmente necessário 
obter informações.  

Tendo em conta a utilização generalizada de bases de dados públicas e privadas que contêm 
informações biométricas e a crescente interoperabilidade dos diferentes sistemas que utilizam 
a biometria, é preferível utilizar tecnologias ou formatos de dados específicos que impeçam as 
interconexões entre bases de dados biométricos e a divulgação não controlada de dados. 

• Proteção contra falsificações (anti-spoofing) 
Para manter a fiabilidade de um sistema biométrico e evitar a usurpação de identidade, o 
fabricante tem de utilizar sistemas destinados a determinar se os dados biométricos são 
genuínos e ainda se encontram ligados a uma pessoa singular. Em matéria de reconhecimento 
facial, pode ser essencial para garantir que o rosto é real e não, por exemplo, uma fotografia 
associada à cabeça de um impostor. 

• Cifragem e decifração biométricas 
A cifragem biométrica é uma técnica que utiliza características biométricas como parte do 
algoritmo de cifragem e decifração. Neste caso, um extrato de dados biométricos é 
habitualmente utilizado como chave de cifragem de um elemento de identificação necessário 
para o serviço.  

Este sistema tem muitas vantagens19 e dispensa o armazenamento quer do elemento de 
identificação quer dos dados biométricos: apenas é armazenado o resultado do elemento de 
identificação cifrado com os dados biométricos. Além disso, os dados pessoais são anuláveis, 
na medida em que é possível criar outro elemento de identificação que também pode ser 
protegido por cifragem biométrica. Por último, este sistema é mais seguro e mais fácil de 
utilizar pelas pessoas: resolve o problema de memorizar senhas longas e complexas.  

No entanto, o problema criptográfico a resolver não é fácil devido ao facto de a cifragem e a 
decifração serem intolerantes a qualquer alteração da chave, ao passo que a biometria fornece 
padrões diferentes que podem causar alterações na chave extraída. Sendo assim, o sistema 
deve ter capacidade para calcular a mesma chave a partir de dados biométricos ligeiramente 
diferentes, sem aumentar a taxa de erro de aceitação.  

O Grupo de Trabalho concorda que a tecnologia da cifragem biométrica é um domínio fértil 
para a investigação e está suficientemente amadurecida para a integração em medidas 
políticas, o desenvolvimento de protótipos e a apreciação de pedidos. 

• Mecanismos de apagamento automático de dados 
A fim de impedir o armazenamento de informações biométricas durante mais tempo do que o 
necessário para as finalidades para que foram recolhidos ou posteriormente tratados, devem 
existir mecanismos adequados de apagamento automático de dados também no caso de 
extensão lícita do período de retenção, garantindo o apagamento atempado dos dados pessoais 
que se tornarem desnecessários para o funcionamento do sistema biométrico. 

                                                 
19  http://www.ipc.on.ca/images/resources/bio-encryp.pdf.  
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Ao utilizar o armazenamento integrado no leitor, os fabricantes podem prever o 
armazenamento dos modelos biométricos em memórias voláteis que assegurem o apagamento 
dos dados assim que o leitor for desligado. Por conseguinte, o leitor não conserva qualquer 
base de dados biométricos quando é vendido ou desinstalado. Os botões de antidilaceramento 
também podem ser utilizados para apagar automaticamente os dados se alguém tentar roubar 
o leitor. 

• Grandes bases de dados biométricos e bases de dados de ligações indiretas 
Alguns países estão a utilizar grandes bases de dados biométricos, com duas finalidades 
principais: ajudar nas investigações criminais e garantir a segurança da emissão de 
documentos de identificação (passaportes, bilhete de identidade, cartas de condução, etc.). As 
bases de dados utilizadas para a investigação criminal contêm habitualmente informações 
sobre criminosos e suspeitos e devem ser concebidas de modo a identificar as pessoas com 
dados biométricos. Pelo contrário, as bases de dados utilizadas para combater a usurpação de 
identidade incluem dados biométricos de toda a população e só devem ser utilizadas para 
efeitos de autenticação (por exemplo, se alguém tiver perdido os documentos ou destruído o 
circuito integrado do passaporte em que os dados biométricos são armazenados).  

Se uma base de dados central for utilizada para efeitos de luta contra a usurpação de 
identidade, o Grupo de Trabalho considera que devem ser previstas as medidas técnicas 
adequadas para evitar qualquer desvio desta finalidade. Em primeiro lugar, o princípio da 
minimização dos dados exige que devem ser recolhidos apenas os dados necessários à 
autenticação de pessoas. Por exemplo, considera-se que a comparação das impressões digitais 
de dois dedos é suficientemente precisa para autenticar uma pessoa.  

Além disso, os responsáveis pelo tratamento de dados podem utilizar bases de dados de 
ligações indiretas, nas quais a identidade das pessoas não está ligada a uma única série de 
dados biométricos, mas sim a um grupo de séries de dados biométricos. A conceção da base 
de dados deve garantir a autenticação de pessoas com um elevado grau de probabilidade (por 
exemplo 99,9%, o que é suficiente para dissuadir os autores de fraudes) e garantir que a base 
de dados não pode ser utilizada para efeitos de identificação (porque uma das séries de dados 
biométricos corresponde a um grande número de pessoas).  

O Grupo de Trabalho apoia a utilização destes sistemas em caso de recurso a grandes bases de 
dados biométricas para efeitos de luta contra a usurpação de identidade. 

 

Exemplo: medidas técnicas para sistemas de autenticação 
A fonte de dados biométricos é única e estará potencialmente associada à pessoa em causa 
durante toda a vida. Se for utilizada como base de sistemas de autenticação, deve manter-se 
presente que não poderá ser alterada, ao passo que nas tecnologias comuns de autenticação 
que habitualmente requerem que se conheça ou se disponha de uma credencial 
(nomeadamente, nome do utilizador ou senha) a alteração dessa credencial é sempre possível. 
Por conseguinte, os sistemas que recorram à autenticação biométrica devem prever garantias 
especiais para proteger a ligação entre os dados biométricos e outros dados de identidade: 
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– O modelo de dados não deve ser armazenado a nível central, visto que a segurança do 
armazenamento dos dados biométricos é essencial para a segurança geral do sistema 
biométrico. É preferível optar pelo armazenamento distribuído (p. ex., num cartão 
inteligente). Neste caso, a pessoa a que os dados se referem traz consigo tanto a fonte dos 
dados como o modelo de dados. 
– O armazenamento e a transmissão de dados biométricos devem ser protegidos contra a 
interceção, a divulgação não autorizada e a alteração, com tecnologias criptográficas 
adequadas. 
– Alguns tipos de dados biométricos não são secretos (p. ex., o rosto) e não podem ser 
bloqueados ou alterados após violação, divulgação ou utilização abusiva dos dados. Como 
consequência, a autenticação deve ser combinada com outras credenciais bloqueáveis ou 
alteráveis. 
 

5.4.2. Medidas organizativas 

Para garantir a proteção dos dados, devem ser previstas e aplicadas medidas organizativas. 
Por exemplo, o responsável pelo tratamento dos dados deve definir claramente quais as 
pessoas que podem aceder às informações do sistema, se o acesso é parcial ou integral e por 
que motivos. Todas as ações deverão ser seguidas.  

O Grupo de Trabalho observa que a externalização para prestadores de serviços externos é 
possível, incluindo para os pedidos de visto [artigos 13.º e 43.º do Regulamento (CE) 
n.º 810/2009, de 13 de julho de 2009, que estabelece o Código Comunitário de Vistos] e está 
a tornar-se mais popular devido à utilização mais frequente do armazenamento em nuvem.  

Neste caso, o responsável pelo tratamento deve definir em pormenor a forma de controlar os 
subcontratantes, nomeadamente por meio de inspeções inesperadas, e exigir garantias 
relativamente aos empregados, respeito pelos direitos individuais, etc.  

Feito em Bruxelas, a 27 de abril de 

2012 

Pelo Grupo de Trabalho 

O Presidente 

Jacob KOHNSTAMM 

 

 

 


