
CORAÇÃO,
CABEÇA E
ESTÔMAGO
É admissível que o dia,
o mês e o ano em que,
por exemplo, o Presidente
da República, o primeiro-
-ministro ou o presidente
da Câmara Municipal
de Lisboa se licenciaram
não sejam considerados
dados públicos?
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A morte da
investigação?
EM 2007, JORNALISTAS DO PÚBLI-
COe do Expresso descobriram que o pri-
meiro ministro |osé Sócrates tinha con
cluído a licenciatura em Engenharia Civil,

na Universidade Independente, com um
exame feito num domingo de Agosto de

1996. Em 2012, outra investigação jorna
lística, do jornal i e outros, revelou que a
licenciatura em Ciência Política e Rela-

ções Internacionais de Miguel Relvas, na
Universidade Lusófona, tinha sido ilegal
mente obtida, pois íora realizada em

apenas um ano lectivo (2006/2007). Em

2018, o semanário So/noTíciava que Feli-

ciano Barreiras Duarte, então secretário

geral do PSD. tinha mentido quando de

darou que o seu mestrado em Direito, na
Universidade Autónoma, decorrera em

parceria com a Universidade da Califór

nia, em Berkeley, onde de resto passara
uma ou mais temporadas na qualidade
de visitingschnlarisnube-se, então, que
Barreiras Duarte nunca colocara sequer a

planta dos pés naquela instituição norte

-americana!. Estes dois últimos, Relvas e

Barreiras Duarte, apresentaram a demis-
são e aliviaram os cidadãos da sua pre

sença no espaço público.
Lembram-se destes casos? Certa-

mente que sim. Pois agora, com a re-
cente entrada em vigor do novo Regu
lamento Geral da Protecção de Dados

(RGPD), seria impossível esclarecer

quaisquer dúvidas que surgissem so-
bre o currículo académico destas e de

outras figuras públicas. Se duvidam,
conto-vos um episódio portuguesíssi-
mo que tem como protagonistas a
Reitoria da Universidade de Lisboa e

quem isto escreve.
No passado dia 9 de Maio, enderecei

ao Magnífico Reitor da Universidade

de Lisboa o seguinte pedido (para pro-
teger o progresso da minha investiga

çâo, omito algumas informações, assi-

naladas a reticências entre parêntesis):

")oão Pedro George, investigador de

pós-doutoramento do Instituto Portu-

guês de Relações Internacionais, en
contrando-se a realizar uma investiga-
ção de natureza histórica e biográfica
sobre (...), na linha de outros trabalhos

da sua autoria publicados em livro,

como as biografias do escritor Luiz Pa

checo ou do Professor Carlos Mota

Pinto, vem solicitar a Vossa Excelência

a indicação da data de conclusão da li-
cenciatura das seguintes personalida
des (...). Com este pedido não se pre-
tende obter o acesso aos respectivos

processos individuais nem a dados de

natureza pessoal, mas tão só a indica

cão de um elemento público de natu-
reza administrativa - a data de con-
clusão da licenciatura - de modo a de-
limitar e circunscrever o âmbito de

uma pesquisa que pretende reconstruir

a trajectória biográfica de personalida-
des públicas que desempenharam pa-
pel de relevo na vida política, social e

cultural do país (...). Pede deferimento".

Recebi a primeira resposta a 13 de

Maio. assinada pela Coordenada da

Área de Arquivo, Documentação e Pu

blicações da Reitoria: "Encarrega me

o Senhor Reitor da Universidade de

Lisboa, Professor António da Cruz

Serra, de informar que, no cumpri
mento ao direito de resposta referente

ao pedido de informação e de consul-

ta de documentos, (...) confirmamos a

receção do pedido de informação."
A segunda mensagem da Reitoria

data de 23 de Maio: "Na sequência do

pedido endereçado à Universidade de

Lisboa, que muito agradecemos infor

mamos que foram identificados e Io

calizados os processos de aluno dos

(...)". Porém, continuavam, "não foi

possível identificar o processo de

aluno em nome de (...). Uma vez

que os processos de alunos estão or-

ganizados pela ordem alfabética do

nome queira confirmar qual o nome

completo do mesmo para que seja
efetuada nova pesquisa. Aguardare-
mos esta informação para concluir a

apreciação do seu pedido". A minha

resposta seguiu no mesmo dia e tornei

a esperar, convicto de que estaria

prestes a receber a informação solici-

tada. Puro engano!
Farto de tanta lentidão, curei de saber

dos motivos da inesperada demora, re-
lembrei o carácter de urgência do meu

pedido e enviei respeitosos cumpri-
mentos. Só contestaram a 11 de Junho,

com o tédio das frases burocráticas re



petidas até à náusea: "Agradeço o seu

email e informo que o seu pedido de

acesso à documentação/informação
aguarda despacho superior." Pobre

povo português, aguenta-te e cala-te!

A trombeta do Juízo Final fez-se ouvir

a 3 de Julho, dois meses depois do pedi-
do inicial, e rezava assim: "De acordo

com o artigo 3 Q (Definições) da Lei n Q

26/2016, de 22 de agosto, que aprova o

Regime de Acesso à Informação Admi-
nistrativa e Ambiental e de Reutilização

dos Documentos Administrativos, de-
ver se á reconhecer que a data de con
clusão da licenciatura é um documento
administrativo (alínea a) e, simultanea-

mente, um documento nominativo (alí-
nea b), tal como o é pelo entendimento

que lhe é dado pela lei de proteção de

dados pessoais, lei n Q 67/98, de 26 de

outubro. (...) De acordo com a alínea a)

do n Q 5, do artigo 6 Q (Restrições ao direi-
to de acesso) da Lei n Q 26/2016, de 22 de

agosto, citada no ponto anterior, sendo a

data de conclusão da licenciatura um
dado nominativo, um terceiro só terá

acesso a informação 'Se estiver munido
de autorização escrita do titular dos da-
dos que seja explícita e específica quan-
to à sua finalidade e quanto ao tipo de

dados a que quer aceder'. Face ao ex-

posto, nos termos do Regulamento (EU)

2016/679, de 27 de abril, e da Lei n s

26/2016, de 22 de agosto, conjugados
com a Lei n Q 67 /98, de 26 de outubro e o

Decreto-Lei n B 16/93, de 23 de janeiro,
entende-se poder autorizar a comunica-

ção da data de conclusão da licenciatura

dos antigos alunos nos seguintes termos:

A comunicação da data de conclusão da
licenciatura dos antigos alunos da (...),

poder-se-á fornecer mediante a apre-
sentação de um termo de consentimen-
to de cada um dos titulares dos dados."

Portanto, se quiséssemos saber, aqui e

agora, a data em que José Sócrates con-
cluiu a licenciatura, tal só seria possível
com autorização do próprio Sócrates. Há
dúvidas quanto à veracidade das infor-

mações prestadas por uma personalida-
de pública, com responsabilidades

, > e obrigações públicas? Existem
Sjè**.* suspeitas de uma presumível

actuação irregular ou fraudulenta por

parte de alguém que ocupa cargos públi-
cos? À luz do parecer da Reiloria da Uni-
versidade de Lisboa, tais suposições são

impossíveis de dilucidar (desde logo,
nunca se teria descoberto que José Só-

crates se licenciara num domingo).

Pergunto eu: é admissível que o dia, o

mês e o ano em que, por exemplo, o

Presidente da República, o primeiro-
-ministro ou o presidente da Câmara

Municipal de Lisboa se licenciaram não

sejam considerados dados públicos 9 É

admissível que as classificações acadé-
micas sejam públicas enquanto as pau
tas estão afixadas, mas assim que são

retiradas deixem de o ser? Na opinião
dos serviços jurídicos da Universidade
de Lisboa, não há dúvida que sim, é ad-
missível. Permito-me discordar. E con-
vido-vos afazerem o mesmo. Porque a

data em que uma personalidade emi-

nente, que desempenha funções públi-
cas relevantes, concluiu a licenciatura

não pode ser um dado privado ou pes-
soal, susceptível de reserva ou confi

dencialidade. Por várias razões.

Por um lado, porque, de acordo com a

jurisprudência corrente, as personalida-
des públicas - em particular as que de-
vem justificar a gestão dos recursos pú-
blicos, sobre cujos ombros impendem
grandes responsabilidades colectivas -
estão sujeitas a uma compressão do seu

espaço de privacidade. Por outro lado,

porque um dado nominativo não é ne-
cessariamente pessoal. Por outro lado,
ainda, e mais importante, porque este

entendimento da Universidade de Lis-

boa, baseado numa interpretação hi-

per-rígida do RGPD, implica uma revi-
ravolta coperniciana nas condições de

trabalho jornalístico e académico, para
quem a investigação é o principal ins-
trumento de prova. E coloca-nos diante
dos olhos a sombria perspectiva da

morte da própria investigação.
Esta situação representa, não adianta

enrolar, uma ameaça séria à democra-
cia. E deveria ser matéria de escândalo,

mais a mais numa época em que se exi-

ge cada vez maior transparência da vida

pública e se defende o reforço dos meios

de combate à corrupção e à fraude, in-
cluindo a fraude académica, que assim

fica protegida e resguardada de quem a

queira investigar e denunciar.

Até hoje, que eu saiba, nem uma voz a

este respeito se ergueu. O silêncio que a

comunicação social e as universidades

têm observado sobre esta questão é de-
masiado ruidoso para que aqueles que
ainda dispõem de voz própria continuem

quietos. É nosso dever protestar inflexi-
velmente contra o Regulamento Geral da

Protecção de Dados. De contrário, ficare-

mos civicamente desarmados e à mercê

dos aldrabões, dos esbanjadores das fi-

nanças públicas e dos corruptos.

Texto escrito segundo
o anterior acordo ortográfico


